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Černá kronika: Zloduchové Odkolci, část první

ČERNÁ KRONIKA

Ano, jako zloduchové se Fridrich a Jan Odkolkové 

museli jevit šumperským měšťanům a předměšťanům 

od osmdesátých let 16. století. Na stránkách Kultur-

ního života Šumperka jsme se již o sporech města 

s temenickými vladyky vloni stručně zmínili v seriálu 

o vývoji šumperské městské správy a osudech radnič-

ní budovy, avšak nyní se na celé trápení Šumperských 

podívejme z jejich pohledu.

Do sedmdesátých let 16. století by obyvatele Šum-

perka, který byl v roce 1562 povýšen mezi královská 

komorní města, ani ve snu nenapadlo, že by mohly 

nastat nějaké problémy se sousední Temenicí. Měšťané 

do vsi dodávali pivo a šumperští hrnčíři na temenic-

kých pozemcích odebírali pro svou výrobu potřebnou 

hlínu. Vše se však změnilo několik let poté, co Jan 

ze Žerotína na Losinách prodal Temenici Fridrichu 

Odkolkovi. Nový pán vybudoval v koupené vesnici 

výstavnou tvrz a následně přikoupil vsi Hrabenov, 

Radomilov a Bohdíkov, v němž stál vrchnostenský 

pivovar. Z něho počal vozit do temenických krčem 

pivo, které zde přikázal přednostně čepovat. Šumper-

ští právováreční měšťané přicházeli o zisky z prodeje 

svého piva v nemalé vsi rozdělené na Dolní a Horní 

Temenici. Rozhodnutí zemského soudu ve prospěch 

Šumperských Odkolek nerespektoval a spor se vyhro-

til, když jejich hrnčířům zakázal brát ze svých pozem-

ků hlínu a připravoval je o prostředky k obživě.

Vzplanulo otevřené nepřátelství, jehož oběťmi byli 

prostí lidé. Zoufalí hrnčíři, kteří přes zákaz kopali po-

třebnou hlínu, skončili v Odkolkově vězení. Rozezle-

ný purkmistr, radní a „nemalý počet lidí pomocníků“ 

vnikli do Temenice, zajali Odkolkova hajného a dva 

poddané a uvěznili je v městské drábovně. Temenický 

pán zabral pozemek náležející k městu a jeho majiteli 

vzal čtyři krávy. Spornými se staly také hranice teme-

nického a městského lesa, v jejichž okolí si obě strany 

vzájemně škodily kácením stromů.

Císařem Rudolfem II. zřizované komise k urovnání 

sporů jednaly liknavě a do prodeje Temenice Fridri-

chem Odkolkem synovci Janovi v roce 1592 spor 

nerozhodly. Právováreční měšťané dál přicházeli o své 

zisky a situace hrnčířů byla zřejmě zoufalá. Mezi oby-

vateli Šumperka a jeho předměstí zakořenila k Od-

kolkům nenávist. Katastrofa, kterou způsobila v roce 

1591 nebývalá povodeň, jen zvýšila sociální napětí na 

postiženém dolním předměstí. Nevíme, do jaké míry 

rozvodněný potok Temenec poškodil majetky teme-

nických poddaných a zda měly škody vliv na rozhod-

nutí churavého a zadluženého Fridricha Odkolka své 

vesnice prodat.

Podpis Jana Odkolka z Oujezdce na Temenici a Šilperku na listu Šumperským. 

 Státní okresní archiv Šumperk, fond AM Šumperka, inv.č. 1100
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ČERNÁ KRONIKA

Jan Odkolek „kupoval“ s Temenicí také všech-

ny nedořešené spory a záště. Zpočátku je snad ani 

nevnímal, zvláště po smrti svého strýce, kdy tvrz, 

vrchnostenský dvůr a poddané v Temenici převzala 

vdova Anna Petřvaldská z Petřvaldu až do vyplacení 

svého vdovského věna, k čemuž došlo před polovi-

nou roku 1594.

V majetkových přesunech mezi Odkolky spat-

řovala šumperská městská rada inspiraci a pří-

ležitost k defi nitivnímu vyřešení temenických 

problémů. Při zasedáních vedení města se vážně 

hovořilo o přikoupení Temenice k městským majet-

kům, jejichž součástí byl nejen zmiňovaný městský 

les, ale i šumperský zámek, bývalý vrchnostenský 

dvůr a také vesnice Frankštát (Nový Malín) a Hrabě-

šice. Proč nepřikoupit ještě Temenici a zvýšit příjmy 

města o platy a dávky poddaných i zisky z Odkol-

kova vrchnostenského dvora, ale i o daně z výroby 

šumperských hrnčířů a prodeje piva v této vesnici, 

o něž městská pokladna nadále přicházela? S žádostí 

o svolení koupit Temenici se městská rada obrátila 

na svou vrchnost, císaře Rudolfa II. Po získání pa-

novníkova souhlasu snad městská rada neúspěšně 

jednala s Janem Odkolkem.

Ve městě Šumperku viděla svou příští vrchnost 

většina temenických poddaných, neboť když je 

Odkolek po vyplacení věna Anně Petřvaldské hod-

lal přijmout do poddanství, což byl od středověku 

tradovaný obřad, odmítli se ke slibu poddanství do-

stavit a odmítali plnit vůči nové vrchnosti jakékoliv 

povinnosti, včetně pozdějšího podzimního odvodu 

dávek a platů. V červenci 1594 se vedení města po-

kusilo jednat s Odkolkem o prodeji Temenice pro-

střednictvím Jana ze Žerotína na Losinách a poté 

Zikmunda Bukůvky z Bukůvky na Chromči. Oba 

konstatovali, že Odkolek Temenici prodat nehodlá.

Nepřátelství k Odkolkům mezi šumperskými měš-

ťany a předměšťany pozvolna sílilo. Zvláště obyvatelé 

předměstí měli mezi poddanými v blízké Temenici 

své příbuzné a přátele a sympatizovali s jejich odpo-

rem, jehož centrem se stala rychta v Horní Temenici, 

zatímco dolnotemenický rychtář s několika dalšími 

poddanými přijal Odkolka za svou vrchnost. Jan se 

zpočátku snažil s Temenickými domluvit, když se 

však domluvy a pokárání minuly účinkem, přistoupil 

k uvěznění některých rebelů. Tím jen nenávist Teme-

nických a Šumperských vůči němu vzrostla.

Vzpurné poddané vyzval dopisem sám zemský 

hejtman k poslušnosti a jmenoval komisi, která do 

Temenice dorazila na sklonku roku 1594, aby vyšet-

řila příčiny odporu a ukončila ho. Její členové, Jan 

ze Žerotína na Losinách, Zikmund Bukůvka z Bu-

kůvky na Chromči a Václav Borovský, našli vesnici 

prázdnou, neboť „… Temeničtí rozběhnouce se do 

města Šumperka a jiných okolních vesnic…, když 

pro ně ode mne nařízených komisařův posíláno bylo 

před ně se stavěti, a toho dobrého prostředku přijí-

ti nechtěli, čímž se zprotivili nejen pánu svému, ale 

i moci hejtmanské“.

Vzpoura se dostala do nové fáze, neboť i obyvate-

lé Šumperka do ní nyní aktivně zasáhli ukrýváním 

temenických poddaných před urozenými komisaři. 

Společně s Temenickými urazili nejen komisaře, ale 

i hrdost a prestiž samotného zemského hejtmana.

Vše směřovalo k dramatickému vyvrcholení a pro 

některé Šumperské k nebezpečným následkům.

 Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum v Šumperku

Křesťanské společenství žen Aglow srdečně zve 

na setkání 
s Davidem Loulou na téma 

ZASYPANÉ DĚDICTVÍ ČESKÉHO NÁRODA
v sobotu 2. června v 15:00 hodin v modlitebně 

BJB v ul. M.R. Štefánika 10
Setkání jsou otevřená pro širokou veřejnost 

nejen žen, ale i mužů.

Předplaťte si Kulturní život Šumperka!

Roční předplatné činí 264 Kč pro 
mimošumperské odběratele, obyvatelé 
Šumperka pak zaplatí 132 Kč. Zájemci 

o předplatné mohou kontaktovat redakci 

Kulturního života Šumperka, tel.č. 

583 214 193, 583 437 352.
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SLAVNOSTI MĚSTA

Město se chystá na středověkou oslavu

Do historie se o prvním červnovém víkendu ponoří město Šumperk. Průvod rytířů ve středověkých 

kostýmech, za svitu loučí a zvuku bubnů projde v pátek 1. června večer hned dvakrát centrem 

města. Právě na Den dětí startují letos tradiční, už sedmnácté Slavnosti města Šumperka, které při-

pomínají významnou historickou událost - tzv. Šumperský sněm z r. 1490, kdy se na místní zámek 

sjeli čelní představitelé Moravského markrabství a zástupci Slezských knížectví, aby kromě jiného 

společně napomohli sjednocení zemí Koruny české po rozvratu v důsledku česko-uherských válek. 

„Sněmovní“ oslavy spojí místní radnice, stejně jako v uplynulých letech, se zahájením letní sezony ve 

městě a také se zmíněným mezinárodním Dnem dětí. 

Návštěvníci dvoudenní akce se mohou stejně jako 

v uplynulých ročnících těšit na bohatý program. Slav-

nosti zahájí v pátek 1. června od 18 hodin v Sadech 

1. máje vystoupení nejrůznějších skupin a souborů, jež 

nabídnou pestrou show mladých tanečníků a tanečnic 

z místních zájmových kroužků, klubů a skupin. Úde-

rem deváté večerní vyjde z parku slavnostní průvod 

rytířů s loučemi směrem k radnici. „V průvodu nebu-

dou chybět rytíři, žongléři na chůdách a také obří sed-

mihlavý drak, členové historických skupin předvedou 

střelbu z muškety a průvod doprovodí svými bubny 

a fanfárami žáci šumperské Základní umělecké školy,“ 

říká Bohuslav Vondruška z oddělení kultury a vnějších 

vztahů šumperské radnice.

Na náměstí pozve již tradičně herold místní „kon-

šely“, hosty z partnerských měst a další do průvodu 

vracejícího se zpět do Sadů 1. máje, v nichž se odehra-

je na pódiu slavnostní ceremonie přijetí moravských 

a slezských stavů a zástupců partnerských měst. „Pá-

teční večer završí ve čtvrt na jedenáct ohňová show, 

na kterou naváže výpravný ohňostroj,“ konstatuje 

Vondruška a dodává, že součástí pátečního programu 

bude také košt vín z partnerského města Mikulova. 

Ta budou moci zájemci ochutnávat od 19 hodin 

v Domě kultury.

Sobotní slavnostní veselí rozvíří v deset hodin do-

poledne hlasité bubny. Hned na začátku se ti nejmenší 

mohou těšit na školu kouzel, během níž známý čaro-

dějnický učeň předvede své kouzelnické umění, a také 

na vystoupení žongléra Křupína. V pravé poledne je 

pak na programu komedie ze středověku nazvaná Po-

sel Míru, poté zaúřaduje mistr kat a vystoupení De-

zertér přiblíží život vojáků během třicetileté války. „Po 

druhé odpolední budou moci zejména děti zhlédnout 

vystoupení barokního kouzelníka a cestovatele Gulive-

ra, fakír a půvabná turecká tanečnice pak předvedou 

nejen chůzi po střepech a žhavých uhlících a dokladem 

toho, že verbování do války mohlo být i legrační, bude 

vystoupení vojáků nazvané Veselé verbování,“ popisuje 

pracovník oddělení kultury.

V Sadech 1. máje budou po celou sobotu k vidě-

ní rovněž katovská dílna, historická střelnice, ukázky 

lidových řemesel během historického jarmarku, rytíř-

ské dovednosti, šermíři i sokolníci, připraveny budou 

moderované soutěže a také obří šachy. „Na šestou 

podvečerní je naplánován hlavní bod dne - pěší turnaj 

rytířů v plné plátové zbroji o růži krásné dámy. Diváci 

se mohou těšit na dramatická vystoupení nejlepších 

rytířů,“ prozrazuje Vondruška a dodává, že poté, co 

bude dobojováno, se účastníci Slavností přenesou ze 

středověku do šedesátých let minulého století. Největší 

hity legendární liverpoolské kapely Th e Beatles totiž 

zahraje šumperský revival band Pangea. „Celou akci 

pak završí vystoupení skvělé místní kapely Dying Pas-

sion,“ nahlíží do programu pracovník oddělení kultu-

ry a vnějších vztahů.

Po oba první červnové dny navíc budou na Hlavní 

třídě mezi hotelem Grand a obchodním domem vždy 

od 8 do 16 hodin prodávat své produkty místní farmáři 

při oblíbených Farmářských trzích. A protože Slavnos-

ti města otevírají letní turistickou sezonu, budou od 

9 do 17 hodin otevřeny expozice Čarodějnické procesy 

v Geschaderově domě a radniční věž, na kterou děti 

do patnácti let vystoupají zdarma, průvodci pak budou 

opět provázet po krásách památek během prohlídko-

vých okruhů historickým jádrem města.  -kv-
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OHLÉDNUTÍ

Na oslavu padesátin se slétly stovky Motýlů

Slovy nepopsatelná atmosféra vládla o uplynulé sobotě v šumperském Domě kultury. Na oslavu 

padesátin Šumperského dětského sboru se do něj „slétly“ zblízka i zdáli stovky někdejších, ne-

dávných i současných „Motýlích“ děťátek. Programem Proč bychom se netěšili vyvrcholilo v sobotu 

5. května třídenní narozeninové koncertování, během něhož se představila nejen všechna oddělení 

sboru, ale také smíšený sbor bývalých členů a Scholy od sv. Jana Křtitele.

Narozeninové oslavy odstartovaly čtvrtečním 

Zpíváním mláďátek, během něhož se v místním 

divadle představily Růžové a Barevné děti spolu 

s Plameňáky. Hlavní sbor Motýli se pak dostal „ke 

zpěvu“ o den později. V klášterním kostele nabídl 

posluchačům to nejvybranější menu - hlavním 

chodem bylo jedno z nejkrásnějších děl Giovanni-

ho Battisty Pergolesiho Stabat Mater. „Sólové par-

ty nastudovaly Ludmila Pospíšilová a Františka 

Havlíčková. I když už obě skončily své působení 

u sboru loni v červnu, dovolil jsem si je ještě obléct 

do našich úborů,“ uvedl sólistky sbormistr Tomáš 

Motýl. A letošní maturantky předvedly opravdu 

špičkový výkon, za který se jim dostalo obrovského 

aplausu publika. Druhá polovina koncertu se poté 

nesla ve znamení Bohuslava Martinů a jeho Otví-

rání studánek.

To nejlepší na závěr. Toto rčení naplnilo sobotní 

koncertování měrou vrchovatou. „Můj tatínek by 

řekl, že zpívají mláďátka ze stříbrné studánky, tak 

proč bychom se netěšili,“ uvedl názvy jednotlivých 

koncertů odpolední setkání ve velkém sále Domu 

kultury sbormistr Tomáš Motýl a poděkoval všem, 

kteří svůj volný čas věnovali tomu, aby sbor uply-

nulých padesát let mohl vyrůstat. O tom, že vyrostl 

do síly a krásy se vzápětí přesvědčili všichni přítom-

ní v sále zaplněném k prasknutí, mnozí z nich při-

tom neskrývali dojetí.

Žádná narozeninová oslava se samozřejmě ne- 

obejde bez gratulantů. „Chtěl bych poděkovat 

všem bezejmenným, kteří sboru těch padesát let 

pomáhali, všem úžasným dětem, kterým je dnes od 

šesti do šedesáti, a klavíristce Janě Todekové, bez 

níž by sborové zpívání nebylo ono. A samozřejmě 

Naprosto neviditelné jeviště - to velký sál Domu kultury snad ještě nikdy nezažil. Prostor před posluchači zcela 

zaplnily na tři stovky někdejších i současných sborových dětí.  Foto: P. Kvapil
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OHLÉDNUTÍ

Tomášovi, který je symbolem sboru, neboť je s ním 

spojen od dětství, a především pak Lojzíčkovi, kte-

rý všechnu tu sborovou krásu v Šumperku způsobil 

a učinil lepšími více než dva tisíce sborových dětí 

a další tisíce rodinných příslušníků a příznivců,“ 

řekl šumperský starosta Zdeněk Brož, kterého po 

neutuchajících ovacích patřícím oběma Motýlům 

i současné sbormistryni Heleně Stojaníkové vy-

střídala celá řada gratulantů. Mezi nimi i Jaroslava 

Macková z pražské Nipos-Artamy, jež zná všechny 

dětské sbory v republice. „Sbor vznikl v šedesátých 

letech, v době rozvoje sborového zpívání, které 

vytvářeli krásní lidé v čele se Severáčky, Kantilé-

nou a šumperskými Motýly. Ti všichni byli a stále 

jsou propojeni vzájemnou úctou a prakticky mezi 

nimi neexistuje rivalita. To je zejména pro zahra-

niční sbory nepochopitelné,“ podotkla Jaroslava 

Macková a zdůraznila, že Šumperskému dětskému 

sboru patří gratulace nejen k půlstoletí existence, 

ale především k tomu, že děti zpívají rády a nesou 

si do života stejné „nakažení“ hudbou jako jejich 

sbormistři. 

A pak se již na jevišti sešly více než dvě stovky 

někdejších členů, aby neuvěřitelným způsobem 

„vysekly“ desítku skladeb. Kromě toho připravily 

sbormistrům Tomáši Motýlovi a Heleně Stojaní-

kové opravdové překvapení. „I my jsme chtěli dát 

sboru dárek. Shodli jsme se, že to, co Motýli nej-

více potřebují, jsou peníze. Založili jsme tak konto 

Motýli sobě a od bývalých členů se na něm sešlo 

67 400 korun,“ zdůraznila jedna z organizátorek 

sbírky Zdeňka Schrömerová, když předávala šek 

do rukou evidentně dojatého Tomáše Motýla. Třeš-

ničkou na narozeninovém dortu pak byl závěrečný 

přídavek v podobě Kočáru v oblacích od Miroslava 

Reichla. Se skladbou, jež  je neofi ciální hymnou 

sboru, vypomohli někdejším motýlím „děťátkům“ 

jejich současné kolegyně a kolegové.  -kv-

Bývalá sborová „děťátka“ mezi sebou vybrala naro-

zeninový dárek v podobě 67 400 korun. Šek předala 

sbormistrovi Tomáši Motýlovi.  Foto: P. Kvapil

Děkujeme, Lojzíčku, děkujeme, Tomáši…

Linulo se z úst členů současného pěveckého sbo-

ru, ale i členů bývalých, dokonce i těch, kteří před 

padesáti lety byli při jeho zakládání. 5.5. 2012 jsme 

se totiž v přeplněném sále šumperského  Domu kul-

tury sešli u příležitosti významného jubilea založení  

šumperského dětského pěveckého sboru Motýli.

Neuvěřitelné, jak ten čas letí! Vždyť Tomáš byl 

jeden z nás zpěváčků. Neuvěřitelné, jak jsou si táta 

a syn ve svém přístupu ke svým „miláčkům, děťát-

kům, zlatíčkům“ podobní. Neuvěřitelné, jak se dá 

organizačně zvládnout a dirigovat kolos několika 

set zpěváků od těch nejmladších děťátek až po již 

odrostlé dámy a pány. Neuvěřitelné, že Tomáš při 

tom všem stíhal koncert také moderovat. Skvělý 

výběr programu, hudební doprovod, organizace… 

Nádherný zážitek! A to nemluvím jen za sebe. 

Neuvěřitelné, jak se během krátké doby po kon-

certu stalo z vyprodaného hlediště plného židlí pří-

jemné prostředí pro setkání všech členů. Nádherně 

upravené stoly s pohoštěním, o které se postarali 

sami členové sboru a přátelé výboru, zpestřily do-

konce dekorace, jako naskládané papírové ubrous-

ky ve tvaru motýla a na každé skleničce zavěšen 

papírový motýlek. Neuvěřitelné, že po krásném, 
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úspěšném koncertu, kdy mohl Tomáš „vysadit“, 

byl stále v pohotovosti a připraven nejen modero-

vat i  večerní zábavu s hudební skupinou našeho 

bývalého spolupěvce  Josefa Kocůrka, ale řešit i dal-

ší organizační záležitosti. Neuvěřitelné, jak podrob-

ně a s jakou profesionalitou bylo vše promyšlené, 

připravené. 

Jistě by se dalo jmenovat mnoho lidí, kteří se na 

celé oslavě a její organizaci podíleli, bylo jich asi 

mnoho. Vám všem, přátelé zpívání, velký dík. Za 

vámi všemi je obrovský kus práce!

Nejen celý koncert, kde jsem si mohla po třice-

ti letech zazpívat s bývalými členy, ale i společen-

ský večer se setkáním s panem Aloisem Motýlem, 

mými kamarády, Tomášem, byly pro mě nesmír-

ným zážitkem. A kromě skvělých dojmů a melodií 

v srdci jsem si domů na památku odnesla také pa-

pírový ubrousek motýla a papírového  motýlka na 

skleničku. Jsem ráda, že jsem mohla být u toho, že 

jsem byla s vámi všemi, s kamarády, s bývalými zpě-

váky. Odměnou všem účinkujícím i těm, kteří se 

na celé akci podíleli, byl burácející, vřelý, dojímavý 

aplaus. A ten patřil také pánům Aloisu a Tomáši 

Motýlům.

Lojzíčku, Tomáši, děkuji!!!  

 Irena Křivánková - Petrů, bývalá členka sboru

To se nám ten svátek a narozeniny pěkně vydařily, 
řekli by si Pejsek s Kočičkou

První květnový víkend patřil završení oslav 50. výročí založení Šumperského dětského sboru. 

V průběhu posledních desíti měsíců bylo k tomuto tématu napsáno mnoho, místy jsem měl pocit, 

že příliš mnoho. Bylo o čem psát, protože jsme slavili celý rok a slavili důkladně - tak, jak se na pa-

desátiny sluší, jak jsme již dříve vymysleli, ale především tak, jak nám to široké sborové společenství 

umožnilo.

Kdo vlastně takové společenství tvoří? Nepochyb-

ně současní zpěváci sboru, stovky jejich předchůd-

ců, zázemí zřizovatelských organizací i rodičovské 

obce a pak ta část veřejnosti, která ve způsobu, jímž 

děti předávají své hudební cítění, našla zalíbení. Ne-

mohu a nechci opomenout všechny, kteří pochopili 

prožitek i užitek, jež svým ovečkám sborové spole-

čenství skýtá, a podle svého uvážení i možností do-

pomáhají penězi i vytvářením podmínek tomu, aby 

zpívající společenství navzdory nebezpečenstvím 

doby mohlo ve své práci pokračovat. Jsou zde také 

děti i dospělí partnerských sborů a široká obec sym-

patizantů rozesetých po celé republice a blízkém 

i vzdálenějším zahraničí. 

Přáli jsme si, abychom v jubilejním roce těm-

to všem přinesli ještě trochu více radosti a potěšení 

z naší možná pro někoho podivínské činnosti, a tak 

padesátý rok, mimo obvyklé bohaté, každoročně se 

opakující aktivity, přinesl mnoho dalšího. Přijali jsme 

tři spřátelené sbory a vedle podařených koncertů jim 

představili město Šumperk prostřednictvím na míru 

ušité napínavé velkohry s pozoruhodným vyústě-

ním. Čtyřikrát jsme se sešli se sboristy předchozích 

generací, abychom připravili společné vystoupení 

mimořádného rozsahu. Vydali dvojalbum vánoč-

ních zpěvů, o němž mnohé renomované osobnosti 

hovoří s vysokým uznáním. Připravili knížku nazva-

nou Zahrada, jejímž smyslem je umožnit pohled do 

záhadného sborového labyrintu, kam zvenčí téměř 

není vidět, a pokusit se tím objasnit často přetřása-

nou otázku, co ty děti vlastně na nějakém pitomém 

zpívání mají. Opatřili knihu přílohou vloženého dis-

ku, jímž možno desítky hodin bloumat při pročítání 

statistik, historických článků i sborových cestopisů, 

prohlížet fotografi e, okusit přes dvě stovky ukázek 

studiových nahrávek i projít jedním sborovým rokem 

prostřednictvím sestřihu nasbíraných videozáznamů. 

Uspořádali tři koncerty sólistů širokého spektra - 

od současných sborových dětí přes jejich pedagogy 

sborem odchované až po profesionální pěvce, u nás 

již v dětství hudební nákazou infi kované. Obohatili 

obvyklý průběh přehlídky dětských sborů Zlatá lyra 
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o vděčně přijaté kratochvíle pouťového charakteru 

i návštěvu zahraničního sboru. Obdrželi významná 

ocenění rodného města a Olomouckého kraje i gratu-

laci Ministerstva kultury České republiky. Poté esenci 

toho všeho koncentrovali do jubilejního květnové-

ho víkendu, abychom na třech koncertech ve třech 

různých, pozorným publikem zaplněných koncert-

ních prostorech, jimiž město disponuje, představili 

všechny zpívající děti v široké paletě jejich pěveckého 

umu, těšili se přítomností třicítky hostů z domova 

i zahraničí, umožnili setkání tří stovek zpívajících 

i naslouchajících příslušníků předchozích sborových 

generací a byli přítomni otevření výstavy výtvarných 

děl toho, jenž vytvořil novou sborovou grafi ku i po-

dobu obou zmíněných publikací. Vše zakončili no-

blesním velemejdanem bývalého sborového členstva, 

hostů, rodičů a přátel sboru s nepřetržitou osmiho-

dinovou hudební produkcí songů, jimiž sbor za půl 

století při cestách autobusem a táborových sedáncích 

nasákl, podpořenou skvělými výkony početné tlupy 

muzikantů vlastní provenience. Závěrečnou třešnič-

kou pak zahradní slavnost současných sborových dětí 

plná dobrého jídla, populárních atrakcí, vlastní čino-

rodosti a obtížné konzumace pětipatrového, bezmála 

půlmetrákového dortu. 

Dovoluji si učinit hlubokou poklonu všem, kteří 

se na přípravě, průběhu i fi nancování těchto naro-

zenin podíleli. Myslím, že nám spolu bylo dobře.

 Tomáš Motýl

Ten, který sborovou krásu v Šumperku způsobil - Alois 

Motýl Šumperský dětský sbor před padesáti lety zalo-

žil.  Foto: P. Kvapil

Červen Šumperského dětského sboru

Po vzrušených dnech na počátku května, kdy sbor oslavil padesátiny, a zdánlivém klidu ostatních 

májových dní vstupujeme do posledního měsíce koncertní sezony. Tradičně bývá poněkud hek-

tický. Některé akce prostě jindy pořádat nelze, jiné by bylo škoda neuskutečnit. K tomu přistupují 

požadavky zvenčí, a tak v součtu je zde opět pěkná řádka akcí pro sborové děti i veřejnost.

Zahajují nejmladší zpěváčci. Své výroční zájezdy ve 

dvou po sobě jdoucích dnech absolvují sboroví ben-

jamínci - Růžové děti, následovány svými staršími 

kolegy, dětmi Barevnými. Stane se tak šestého a sed-

mého června, přičemž zájezdová aktivita nepoleví 

ani v následujícím víkendu. Koncertní sbor Motýli 

Šumperk z pověření Olomouckého kraje reprezentuje 

svůj region na celostátní akci nazvané Světlo za Lidi-

ce. Dva koncerty pro mateřské školy v sále Miroslava 

Raichla na Komíně připravily nejmladší děti na úterý 

a čtvrtek následujícího týdne, tedy dvanáctého a čtr-

náctého června. O den později, v pátek patnáctého, se 

svým koncertem s pěveckou sezonou rozloučí Barevné 

děti a Plameňáci. Akcemi bohatý týden nabídne ještě 

dvoudenní zápis nových sborových dětí a krátké vy-

stoupení na slavnostním vyřazení absolventů Základní 

umělecké školy. Neděle dvacátého čtvrtého zastihne 

všechny zpěváky nejstaršího oddělení při odjezdu na 

třídenní zájezd, jemuž pracovně říkáme „zájezd po 

okolí“. Po třech koncertech v regionu se děti vracejí 

domů, aby své putování zakončily tradičním Koncer-

tem pro Unicef. Pak už zbývá jenom rozloučení na 

Komíně s dobrým jídlem i zábavou, k níž jako vždy 

bohatě postačí vlastní síly zpěváčků, aniž by bylo nut-

no sjednávat baviče zvenčí. Dovolte ještě přehledné 

shrnutí toho, co nabízíme šumperské veřejnosti i oby-

vatelům blízkého okolí Šumperka. 

 T. Motýl, sbormistr ŠDS



– 8 –

ŠDS V ČERVNU, HRÁDEK PRO KRÁLE

Zápis nových dětí do sboru
úterý 12. června, 14.00-17.00 hodin, zkušebna sboru, Komín, nejvyšší patro 

středa 13. června, 14.00-17.00 hodin na stejném místě
Přijímáme všechny děti, které po prázdninách budou žáky prvních, druhých a třetích tříd bez ohledu 

na jejich počáteční pěveckou úroveň. Uvítáme, zazpívají-li nám písničku podle vlastního výběru.

Koncerty
pátek 15. června, 18.00 hodin, klášterní kostel - závěrečný koncert Barevných dětí a Plameňáků 

úterý 26. června, 19.00 hodin, klášterní kostel - koncert pro UNICEF, zpívají Motýli Šumperk

Na své posluchače se těší Šumperský dětský sbor.

Patnáctý Hrádek pro krále, dvacátá jazzová legenda: 
klarinetista Johnny Dodds

V pátek 29. června proběhne od 19:30 hodin v Divadle Šumperk již tradiční „Hrádek pro krá-

le jazzu“. Sérii koncertů k poctě jazzovým legendám pořádá Teens Jazzband Velké Losiny již 

popatnácté. O avizovaném červnovém večeru si návštěvníci budou moci připomenout už dvacátou 

legendu, neboť na některých koncertech byli vzpomenuti umělci hned dva. 

Zde je výčet všech osobností, kterým byla Te-

ens Jazzbandem pocta uspořádána: zpěvačky Billie 

Holidayová (2009), Annette Hanshawová (2011) 

a Mildred Baileyová (2011), trumpetisté/kornetisté 

Kenny Ball (2010), Rod Mason (2010),  Bix Bei-

derbecke (2011), Louis Armstrong (2011), Nick 

LaRocca (2011) a Jimmy McPartland (2011), 

trombonisté Chris Barber (2010) a George Brunies 

(2012), klarinetisté a saxofonisté Benny Goodman 

(2009), Sidney Bechet (2010), Artie Shaw (2010) 

a Edmond Hall (2011) a pianisté Jelly Roll Morton 

(2010), Hoagy Carmichael (2010), Duke Ellington 

(2010) a Teddy Wilson (2012).

Dvacátý muzikant, jemuž bude patřit jazzová po-

cta, Johnny Dodds, se tedy zařadí vedle čtyři dosud 

řipomenuté klarinetisty. Mistr neworleanské kolek-

tivní improvizace a neobyčejně emotivní hráč, který 

by se letos dožil 120 let, však má vazby i k mno-

ha dalším výše zmíněným umělcům - zejména 

k Louisi Armstrongovi a Jellymu Roll Mortonovi, 

v jejichž orchestrech patřil k dominujícím osob-

nostem. S trumpetovou legendou hrával zejména 

v Armstrongových slavných malých formacích Hot 

Five a Hot Seven a druhému jmenovanému - pro-

slulému jazzovému pianistovi  - byl oporou v kape-

lách Jelly Roll Morton Trio a Red Hot Peppers.

Osvědčeným a oblíbeným hostem, jde-li o kla-

rinetové pocty, se stal Michal Zpěvák, známý 

například z orchestru Melody Makers Ondřeje 

Havelky. Nesmí tedy samozřejmě chybět ani na 

poctě Johnnymu Doddsovi. Usilovně mu bude 

sekundovat klarinetista Antonín Kubíček - nej-

mladší člen Teens Jazzbandu a jediný skutečný 

teenager z celého orchestru. -ich-

Johnny Dodds hrával v Armstrongově formaci Hot Five. 

Zleva: Louis Armstrong (kornet), Johnny St. Cyr (banjo), 

Johnny Dodds (klarinet), Edward Kid Ory (trombon), 

Lil Hardin (piano). Foto: archiv
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Kostely a kaple se první červnovou noc 
otevřou veřejnosti

Poněkud netradičním způsobem se v pátek 1. června otevřou některé šumperské kostely. Akce na-

zvaná Noc kostelů, jež probíhá v celé republice, nabídne zejména lidem, kteří stojí mimo církev 

či na jejím okraji, možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. 

Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách ote-

vřených kostelů po celé republice poznávat a obdivovat 

duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou 

pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom 

svědčí bohatý kulturně-duchovní program, v němž 

opět nebudou chybět koncerty, komentované prohlíd-

ky, možnost nahlédnout do kostelních sakristií, vystou-

pat na věže či prožít liturgii, nebo jen v tichém zastavení 

vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských 

chrámů. A protože pátek 1. června je zároveň Den dětí, 

budou pořadatelé v programech Noci kostelů pamato-

vat také na rodiny s dětmi. V Šumperku budou moci 

zájemci zamířit v pátek 1. června hned do pěti kostelů.

Nejkrásnější ozdobou původně hřbitovní kaple 

sv. Barbory postavené v roce 1755 v dnešních Jirás-

kových sadech, jež slouží římskokatolické církvi, jsou 

freskové nástropní malby uničovského malíře Ignace 

Oderlitzkého. Nyní slouží opět římskokatolické církvi. 

Klášterní kostel Zvěstování P. Marie, jehož počátky 

sahají do začátku 14. století a jenž byl po požáru města 

v roce 1669 opraven v barokním stylu, prošel po Sa-

metové revoluci nákladnou rekonstrukcí a veřejnosti se 

v plné kráse otevřel před pěti lety. V současné době ho 

již církev nevyužívá k bohoslužbám, ale probíhají zde 

koncerty, výstavy a další akce. 

Kostel sv. J. Křtitele, který je v pramenech poprvé 

zmiňován v roce 1216, je v současné době děkanským 

chrámem a „živým srdcem“ šumperské farnosti. Jeho 

ozdobou je zrestaurovaná freska Ignáce Oderlitzkého 

znázorňující životní příběh sv. Jana Křtitele.

Areál kostela sv. Jana Evangelisty se začal stavět na 

podzim 1912, základní kámen ke stavbě vlastního kos-

tela byl ovšem položen až 25. března 1914. Plány zho-

tovil vídeňský architekt Clemens M. Kamer. Nedílnou 

součástí areálu kostela je fara a přilehlá zahrada. 

Kostel Českobratrské církve evangelické a k němu 

přilehlou faru vybudovala v Šumperku evangelická 

církev augsburského vyznání v roce 1874. Jde o no-

vogotickou stavbu, interiéry jsou dílem vídeňského 

architekta Georga Bergera z 20. let 20. století. Když po 

skončení 2. světové války musela většina německých 

obyvatel město opustit, převzala kostel i faru Česko-

bratrská církev evangelická. Současná podoba kostela 

je výsledkem oprav a úprav v letech 1995–1999. -zk-

Program noci kostelů v Šumperku

Kostel sv. Jana Křtitele na Kostelním náměstí: 

17:50-18:00 Slavnostní zvonění * 18:00-19:00 Mše 

svatá * 19:00-19:30 Prohlédněte si kostel zblízka - 

individuální prohlídka * 19:00-21:00 Stoupej k výši-

nám - výstup na kostelní věž * 19:00-23:30 Výstava 

ornátů a bohoslužebných předmětů. Možnost na-

hlédnutí do matrik od roku 1950 a možnost zjištění 

data křtu a kmotrů. (nahlédnout smí jen ta osoba, 

které se záznam o křtu týká - ochrana osobních údajů) 

* 19:30-20:00 Nechejte se oslovit historií a krásou - 

komentovaná prohlídka * 20:00-20:45 Schola od sv. 

Jana Křtitele - koncert * 20:45-21:15 Prohlédněte si 

kostel zblízka - individuální prohlídka * 21:15-21:45 

Nechejte se oslovit historií a krásou - komentovaná 

prohlídka * 21:45-22:30 Koncert Avonotaj * 22:30-

23:00 Varhany - prohlídka, povídání a ukázky hry * 

23:00-23:45 Chvíle k zamyšlení a meditaci se zpěvy * 

23:45-24:00 Duchovní slovo, závěrečná modlitba

Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie v Klad-

ské ulici: 17:50-18:00 Slavnostní zvonění * 18:00-

18:30 Prohlédněte si kostel zblízka - individuální 

prohlídka * 18:30-19:00 Nechejte se oslovit historií 

a krásou - komentovaná prohlídka * 19:00-19:45 Kon-

cert Schola od sv. Jana Křtitele * 19:45-20:15 Nechejte 

se oslovit historií a krásou - komentovaná prohlídka * 
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NOC KOSTELŮ, ŠUMPERSKÁ NOKTURNA

Kostelní náměstí ožije již počtvrté 
Šumperskými nokturny

Šumperská nokturna již počtvrté přinesou v závěru června večerní hudební zastaveníčka na Kos-

telním náměstí před kopiemi fresek Leonarda da Vinciho v Šumperku. Ti, kdo se v minulých 

letech vypravili mezi  muzikanty, kteří mají blízký vztah k našemu krásnému městu, mohli zažít 

příjemné chvíle spojení křehké hudby s ptačími písničkami v usínajících dnech.

Na prvním festivalovém koncertu v pondělí 25. června 

se představí sourozenci Novákovi a Kolčavovi. V obou 

rodinách je hudba součástí každého dne. Johana je 

studenkou třetího ročníku JAMU v Brně, její mladší 

sestra Daniela je absolventkou ZUŠ v Šumperku a bý-

valou dlouholetou členkou našich Motýlů, David je 

žákem ZUŠ a převzal i sborové pěvecké žezlo. Jejich 

blízcí přátelé pocházejí z Dubicka. František je absol-

ventem kroměřížské konzervatoře, Dominik studuje 

na Církevní konzervatoři v Olomouci.   

Druhý večer bude ve středu 27. června patřit třem 

mladým, ale velmi šikovným šumperským muzikan-

tům. Ne každý talentovaný klavírista má štěstí, že na 

své muzikantské cestě potká kamaráda, se kterým 

může hrát na koncertech, přehlídkách, interpretačních 

soutěžích. Čtrnáctileté studentky gymnázia Kateřina 

Šebestová s Anetou Bočkovou to štěstí mají - našly se 

v jedné klavírní třídě a setkání si náramně užívají. Jejich 

klavírní duo bylo několikrát oceněno. V minulém roce 

obě dívky obdržely Cenu města Šumperka. Během ve-

čera rozezní svůj klarinet také žák osmé třídy Tomáš 

Žůrek, pro kterého je hudba každodenním koníčkem. 

Kromě klarinetu hraje na klavír, zpívá v Motýlech, do-

chází do hodin sólového zpěvu našeho vzácného Aloise 

Motýla a potom si ještě  odskočí zahrát do souboru 

Classic Band. 

Festival uzavře v pátek 29. června TapTýda Loučná 

nad Desnou,  pěvecké sdružení věčně mladých hu-

debních nenasytů, kteří se nebrání téměř žádné ochut-

návce rozmanitých muzikálních laskomin. Zkouší na 

základní škole pod vedením Petra Lukáše vždy v pá-

tek večer. Členové sboru si po vydatné práci či studiu 

užívají aktivního odpočinku při páchání nejrůznějších 

hudebních záležitostí, jsa překvapeni bohatostí múzic-

kého menu. Byla by velká škoda přijít o vzácné chutě 

klasiky, neokoštovat lidové písně či nepoválet na jazy-

ku spirituálek, jazzovku nebo také například indián-

skou písničku. 

Budeme velmi rádi, když přijmete naše pozvání a na-

hlédnete pod pokličku našeho snažení. Těšíme se 

a přejeme hezký zážitek.  Vít Rozehnal

Šumperská nokturna 

Pondělí 25. června ve 20.30 hodin na Kostelním náměstí

Johana Nováková - klavír, Daniela Nováková - zob-

cová fl étna, David Novák - housle, František Kolčava 

- violoncello, Dominik Kolčava - housle  Vstup volný

Středa 27. června ve 20.30 hodin na Kostelním náměstí

Kateřina Šebestová - klavír, Aneta Bočková - klavír, 

Tomáš Žůrek - klarinet  Vstup volný

Pátek 29. června ve 20.30 hodin na Kostelním náměstí

TapTýda - pěvecké sdružení z Loučné nad Desnou 

 Vstup volný

20:15-20:30 Prohlédněte si kostel zblízka - individuál-

ní prohlídka * 20:30-21:15 koncert Avonotaj

Kostel sv. Barbory v Jiráskových sadech: 18:30-

18:45 Prohlédněte si kostel zblízka - individuální 

prohlídka * 18:45-19:00 Nechte se oslovit historií 

a krásou - prohlídka kaple s výkladem * 19:00-19:45 

koncert Avonotaj

Kostel sv. Jana Evangelisty v Husitské ulici: 19:00-

22:00 Prohlídka s výkladem o historii Starokatolické 

církve v Šumperku. Prohlídka kostela sv. Jana Evan-

gelisty. Prohlídka hodinového stroje a zvonů. Výstava 

liturgických předmětů. 

Kostel Českobratrské církve evangelické na nám. 

Svobody: Prohlídka 19:00-22:00.
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KDO JE KDO

Kdo je kdo ve výtvarné tvorbě na Šumpersku: 
Ladislav Rusek

Grafik, pedagog, básník, výtvarný publi-

cista * Narodil se 28. června 1927 v Hrabství 

u Opavy

Žák profesora J. Zrzavého, F.V. Mokrého, 

A. Berana a B. Makalouse na PdF UP v Olomou-

ci (1946-1951). V letech 1951-1961 působil jako 

učitel na škole v Postřelmově a byl metodikem 

výtvarné výchovy na šumperském okrese. Od 

roku 1961 vedl výuku kresby a grafi ky na kated-

ře výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci. Jeho 

schopností a zájmů bylo využito nejen při výuce 

praktických výtvarných disciplín, ale především 

kresby, ornamentiky a grafi ky. V jeho tvorbě zce-

la převládl linoryt. Osvědčil se také jako vnímavý 

a citlivý znalec umění, především moderního. 

Ruskovy schopnosti výtvarného kritika a teo-

retika jsou doloženy četnými články. Od roku 

1945 je aktivním členem skautského hnutí, je 

zastoupen ve výtvarných expozicích všech skaut-

ských muzeí na světě a je nejfrekventovanějším 

ilustrátorem skautských publikací. Za své záslu-

hy obdržel řadu skautských vyznamenání, mimo 

jiné i Řád Stříbrného vlka, jehož nositeli může 

být jen dvanáct žijících držitelů.

Dílo: samostatné výstavy: 1967, Prostějov, 

VM; 1968, 1978 Olomouc; 1968, Chrudim; 

1974 Voersa; Mohelnice; Dačice; 1974, 1982 

Moravská Třebová; Kladno; 1975, Adamov; Vyš-

kov; 1979, 1985 Prostějov; Opava; 1984 Prešov; 

a další. Zastoupení ve sbírkách: VM Šumperk, 

cyklus původních linorytů Osmero cest, 1970; 

MG Brno; Muzeum umění Olomouc; GU Ho-

donín; Muzeum Ex Libris Chrudim; Muzeum 

ex libris Saint Niklaas Belgie. 

 (upraveno pro potřeby KŽŠ)

Příležitostné tisky, linoryty, 90. léta 20. století.  

 Foto: archiv VM

Ladislav Rusek.  Foto: archiv VM
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HUDEBNÍ CYKLUS, ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

Hudební cyklus uvede 
Telemannovo Oratorium Mesiáš

Hudební cyklus poslechových pořadů nazvaný Církevní rok v hudbě uzavírá v červnu poslední 

část. Ta bude věnována Oratoriu Mesiáš Georga Philippa Telemanna.

„Již mnohokrát jsme na poslechových pořadech 

mohli slyšet  nahrávky děl duchovní hudby, které jsou 

vůbec poprvé komerčně provedeny. Telemannův Me-

siáš je jednou z nich,“ říká zakladatel cyklu Církev-

ní rok v hudbě Vít Rozehnal. Vzápětí dodává, že na 

rozdíl od proslulého Händela však bylo Telemannovo 

dílo dlouho prakticky neznámo. Je zcela oproštěno od 

klasických árií a recitativů, je jakoby nadlehčeno. Hu-

debními kritiky je ovšem oratorium někdy hodnoce-

no jako poněkud plošší ve výrazových prostředcích. 

„Nicméně je opravdu zajímavé si interpretačně vel-

mi dokonalou nahrávku poslechnout a uvědomit si, 

jak historie mění hodnocení významu skladatelů. Za-

pomínaný Bach září na hudebním nebi, kdežto jasná 

hvězda Telemannova jakoby zapadala. Nabízí se otáz-

ka, zda právem,“ podotýká Rozehnal a připomíná, že 

desáté setkání hudebního cyklu proběhne ve středu 

6. června. Jeho dějištěm bude od 19 hodin zkušeb-

na Scholy od Sv. Jana Křtitele ve Farním středisku na 

Kostelním náměstí 4.  -red-

K Šumperským proměnám: 
Farní středisko na Kostelním náměstí 4

Na místě domu č.p. 160 na Kostelním náměs-

tí 4 stávala fara zřejmě od doby postavení farního 

kostela sv. Jana Křtitele. Šumperský farář byl již od 

středověku současně děkanem. Na jednopatrovou, 

dodnes dochovanou budovu byl původní objekt 

přestavěn v pozdním baroku a v době klasicistní 

módy byl upravován. Fara zůstala v roce 1669 údaj-

ně jedinou nemovitostí v Šumperku, která nebyla 

zničena katastrofálním požárem. Zde žil známý 

šumperský děkan Kryštof Alois Lautner upálený 

v období čarodějnických procesů. Na jeho pobyt 

upomíná pamětní deska na průčelí domu.

Budova náležela městu. Na její honosnost upo-

mínaly již vstupní prostory, výrazné barokní klenby 

v průjezdu a prostorná hala se schodištěm lemo-

vaným  dřevěným kuželkovým zábradlím. Před 

vchodem stávaly v 19. století dva vzrostlé stromy, 

které počátkem století nového odumíraly a musely 

být odstraněny. Hans Hönig, zakladatel šumper-

ského muzea, si při vzpomínce na ně povzdechl, 

jakou idylickou atmosféru dokázaly tomuto místu 

vtisknout.

Děkanství a faru zde bylo možné najít až do 

roku 1934, kdy byly přestěhovány na Schulgasse 3 

(v dnešní Hanácké ulici). Toho roku získala dům 

Nadace Emilie Ullrichové pro zřízení římskokato-

lického dětského domova. Po připojení pohraničí 

k Velkoněmecké říši v roce 1938 byly veškeré orga-

nizace nekontrolované nacisty zrušeny, což postihlo 

i nadaci Emilie Ullrichové. Přesto budova bývalé-

ho děkanství sloužila svému charitativnímu účelu 

dál. Získala ji NSV, Nationalsozialistische Volk-

wohlfahrt, jak název říká, organizace nacionálně 

socialistické strany zaměřená na péči o blaho lidu. 

V náplni práce této nám málo známé nacistické 

organizace byly starost o matky s dětmi, pořádání 

ozdravných pobytů, zimních rekreací, aktivit pro 

žáky a učitele i další činnost a samozřejmě i péče 

o děti bez rodin. Zařízení NSV sídlilo na Kostel-

ním náměstí do roku 1945.

S využitím domu a s jeho rekonstrukcemi po 

druhé světové válce seznámíme čtenáře KŽŠ v příš-

tím čísle.  Zdeněk Doubravský, 

 Vlastivědné muzeum v Šumperku
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ŠUMPERSKÉ PROMĚNY

Hansem Hönigem vzpomínané stromy před budovou šumperského děkanství v devadesátých letech 19. století. 

 Foto: archiv VM Šumperk

V posledních letech prošla někdejší fara, v níž se dnes nachází Farní středisko, rekonstrukcí.  Foto: -kv-
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KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI

Přípravy na 6. Klášterní hudební slavnosti 
jsou v plném proudu

Letní měsíce patří v Olomouckém kraji již neodmyslitelně klasické hudbě a mezinárodnímu hu-

debnímu festivalu Klášterní hudební slavnosti. Již od počátku založení festivalu se koncerty tě-

šily velkému zájmu posluchačů, především díky tomu, že dramaturgie vždy nabízela zajímavé tituly 

a umělce. A nejinak tomu bude i letos. 

Šesté Klášterní hudební slavnosti budou probíhat 

od 1. do 15. července a pořadatelé během nich nabíd-

nou příznivcům klasické vážné hudby čtyři koncerty 

v Šumperku, dva v Jeseníku a koncertovat se bude 

i v Uničově, Loučné nad Desnou a na bludovském 

zámku. „Velice nás těší, že můžeme nabídnout kon-

certy také v místech mimo Šumperk, a věříme, že 

rozšiřování nabídky festivalových koncertů bude po-

kračovat i v příštích letech,“ říká tvůrce Klášterních 

hudebních slavností Roman Janků a prozrazuje, že 

letošní festivalový ročník má mimořádného patrona 

- světoznámou českou houslistku Gabrielu Deme-

terovou. Záštitu nad festivalem pak převzali náměs-

tek hejtmana Olomouckého kraje Radovan Rašťák 

a šumperský starosta Zdeněk Brož.

Zahajovací koncert v neděli 1. července nabídne od 

osmé večerní v prostorách klášterního kostela Zvěs-

tování Panny Marie mimořádný hudební zážitek. 

Středoevropskou premiéru tu totiž bude mít večer 

skladeb Te Deum francouzských barokních sklada-

telů M.A. Charpentiera a J.B. Lullyho. „Charpenti-

erovo Te Deum bylo mimo jiné inspirací pro znělku 

Eurovize, kterou EBU používá od roku 1951, při 

premiéře Lullyho skladby Te Deum se zase autor zra-

nil dirigentskou holí do nohy a na následky tohoto 

zranění později zemřel,“ říká Janků a dodává, že po-

zvání k provedení těchto děl přijal jeden z nejlepších 

evropských souborů autentické interpretace Musica 

Florea spolu se svým uměleckým vedoucím Markem 

Štrynclem.

Druhý koncert, který je naplánován na středu 

4. července opět v klášterním kostele, se ponese ve 

znamení večera Klavírních kvintetů D. Šostakoviče 

a A. Dvořáka. Jejich provedení se ujmou Doležalovo 

kvarteto a švýcarská klavíristka Birgit Farnetová.  O tý-

den později, v úterý 10. července pak do Šumperka 

zavítá patronka festivalu Gabriela Demeterová. Spolu 

s hercem Marianem Rodenem a klavíristkou Norou 

Škuta si pro letošní ročník festivalu připravili premié-

rový pořad nazvaný „Ludwig van Beethoven - Hudba 

a duše génia“. „V projektu zazní sonáty tohoto hudeb-

ního génia, úryvky z korespondence, ale také vyprávě-

ní o jeho životě,“ popisuje intendant festivalu.

Během závěrečného koncertu festivalu se v neděli 

15. července ponese klášterním kostelem Gregori-

ánský chorál v podání ženského vokálního souboru 

Tiburtina Ensemble. Posluchači se tak mohou těšit na 

jedinečné provedení hudby 10.-14. století. 

Jak již bylo řečeno, koncertovat se bude i mimo 

Šumperk. V sobotu 7. července se v koncertní síni 

v Uničově bude tančit na hudbu období vlády fran-

couzských králů Ludvíka XIV. a Ludvíka XV. Večer 

nazvaný Dostaveníčko s madame Pompadour nabíd-

ne rekonstrukci barokních tanců. Vystoupí přitom ta-

neční soubor Hartig, hudební složka večera pak bude 

v režii členů souboru Ensemble Accento.

Renesanční písně s loutnou zazní v rámci festiva-

lu v neděli 8. července v Loučné nad Desnou v nově 

zrekonstruovaném kulturním domě v bývalé zámec-

ké oranžérii a o den později, v pondělí 9. července, 

v koncertním sále na zámku v Bludově. „V progra-

mu „Hudba Shakespearovy doby“ se návštěvníkům 

koncertu představí anglický loutnista Brian Wright 

a česká mezzosopranistka Jarmila Chaloupková,“ po-

dotýká Janků a zdůrazňuje, že vstupenky na koncerty 

si mohou zájemci již nyní koupit v obvyklých před-

prodejích. Kompletní informace o festivalu, účinkují-

cích i předprodeji vstupenek lze najít na adrese http://

www.klasikaviva.cz/klasterni-hudebni-slavnosti-sum-

perk/. Z. Kvapilová
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DŮM KULTURY

Dům kultury

Pátek 1. června od 19 hodin ve velkém sále DK

Košt mikulovských vín

Oblíbená akce s ochutnávkou výběrových vín z jižní Moravy. K poslechu hraje cimbálová muzika Píšťalenka.  Vstup volný

Pátek 1. a sobota 2. června v Sadech 1. máje

Slavnosti města Šumperka

Průvod rytířů městem, ohňostroj, škola tradičních řemesel, fi reshow... Účinkují: žonglér Křupíno, Banu Sabua, 

Pangea - Th e Beatles revival, Dying Passion a další. Podrobný program na www.sumperk.cz.  Vstup volný

DIVADLO V PARKU

XIX. ročník festivalu profesionálních divadel pořádají Divadlo Šumperk a Dům kultury Šumperk

Čtvrtek 7. června od 21 hodin na letní scéně (event. divadlo)

Vražda Ing. Čerta

Hraje Kabaret Špaček Brno.  Vstupné 100 Kč

Pátek 8. června od 21 hodin na letní scéně (event. divadlo)

Prodaná nevěsta aneb Naše cesta

Hraje Divadlo Šumperk.  Vstupné 100 Kč

Sobota 9. června od 21 hodin na letní scéně (event. divadlo)

Děvčátko s mozkem

Hraje Malé vinohradské divadlo Praha.  Vstupné 100 Kč

Neděle 10. června od 21 hodin na letní scéně (event. divadlo)

Nemravná píseň

Hraje Moravské divadlo Olomouc.  Vstupné 100 Kč

Sobota 16. června od 19 hodin ve velkém sále DK

Blues Aperitiv XIII.

Sedm bluesových kapel versus Porota! Muzikanti z Polska, Slovenska a Česka soutěží o možnost hrát na podzim 

v hlavním programu prestižního mezinárodního festivalu Blues Alive. Svého vítěze si vedle odborné poroty 

vyberou také diváci. Více na bluesalive.cz.  Vstupné 90 Kč 

Pátek 22. června od 20.30 hodin v Pavlínině dvoře (vstup od 19 hodin)

Jaromír Nohavica

Recitál folkového písničkáře. Prodej vstupenek byl zahájen 21. května ve 14 hodin v pokladně DK Šumperk 

a množství bude omezeno na 10 ks/osoba. Lístky nelze telefonicky ani on-line rezervovat. Koncert potrvá přes 

2 hodiny a koná se za každého počasí.  Vstupné ke stání 350 Kč, vstupné k sezení 400 Kč

Neděle 1. července od 20 hodin v klášterním kostele

KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI: Musica Florea: Te Deum



– 16 –

DŮM KULTURY, BLUES APERITIV

Zahajovací koncert 6. ročníku mezinárodního festivalu Klášterní hudební slavnosti Šumperk. Te Deum je oslav-

ná skladba a verze M.A. Charpentiera je jednou z nejslavnějších, od roku 1954 je úvod skladby prezentován také 

jako znělka Eurovize. Te Deum J.B. Lullyho je pro změnu opředena faktem, že při slavnostním uvedení skladby 

8. ledna 1687 se Lully zranil ozdobnou holí, kterou udával takt; v důsledku toho se nakazil infekcí, které zane-

dlouho i přes amputaci zasažených prstů na noze podlehl. Středoevropským unikátem bude provedení těchto 

dvou skladeb Te Deum během jednoho večera.  Vstupné 180 a 250 Kč

▶ D 123

Každý pátek a sobota ve 22 hodin

RUBI 90,0 FM Night Fever

Diskotéka s videoprojekcí a Show Teamem Radia Rubi.

▶ VÝSTAVY

Galerie Jiřího Jílka

Do 3. června

Luděk Míšek, „V zajetí kruhu“, sošné objekty

Výstava objektů jmenovaného sochaře. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury 

ČR a Olomoucký kraj.

Od 6. června do 1. července

Olga Karlíková, „Díkuvzdání“, obrazy a kresby

Výstava obrazů a kreseb jmenované malířky. Vernisáž k výstavě proběhne ve středu 6. června v 18 hodin za osobní 

účasti autorky. Galerie je přístupná denně, stačí jen zazvonit na recepci Penzionu G, který nad Galerií nabízí tříhvěz-

dičkové ubytování. Výstavu i celý program Galerie fi nančně podporuje Ministerstvo kultury ČR a Olomoucký kraj.

BLIŽŠÍ INFORMACE K PROGRAMU DK

DŮM KULTURY ŠUMPERK, s. r. o., Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel.č. 583 214 276, tel./fax: 583 214 287, tel.č. 

předprodeje vstupenek: 583 214 279 (od 14 do 18 hodin), e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, www.dksumperk.cz, 

www.bluesalive.cz

▶ PŘIPRAVUJEME

4. července  KHS: BIRGIT FARNET
10. července  KHS: GABRIELA DEMETEROVÁ
15. července  KHS: GREGORIÁNSKÝ CHORÁL

24. srpna REVIVAL INVAZE: TŘI SESTRY, 
 RAMMSTEIN, JIŘÍ SCHELINGER 

21. září  VÁCLAV NECKÁŘ A BACILY

Aperitiv ochutná sedmička bluesových kapel

Také letos dá mezinárodní hudební soutěž Blues Aperitiv šanci bluesmanům, aby si „vyhráli“ 

účast na prestižním festivalu Blues Alive. Ten proběhne od 15. do 17. listopadu.

„Velmi nás těší, že zájem kapel o postup na Blues 

Alive prostřednictvím soutěžní přehlídky Blues Aperi-

tiv se nezmenšuje a že se vedle zavedených kapel hlásí 

i zcela nové soubory. Potěšitelné je i to, že z původně 

ryze českého festivalu je akce mezinárodní,“ říká ředitel 

festivalu Vladimír Rybička. Vzápětí prozrazuje, že do 

třináctého ročníku soutěže Blues Aperitiv se přihlásilo 

jedenatřicet kapel z Polska, Litvy, Slovenska a Česka.
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Začátkem května vybrala odborná porota složená 

z hudebních publicistů, aktivních muzikantů a festi-

valových promotérů sedm skupin. Ty se mohou na-

živo představit v rámci fi nálového koncertu v sobotu 

16. června ve velkém sále šumperského Domu kultury. 

Z vybraných kapel zde vzejdou dva vítězové, kterým 

pořadatelé garantují místa v hlavním programu reno-

movaného festivalu Blues Alive. „Zkušenost z minulých 

ročníků dává naději více než pouze dvěma souborům. 

I další účinkující, kteří na přehlídce Blues Aperitiv za-

ujmou porotu či uspějí v diváckém hlasování, mohou 

dostat pozvánku k účinkování na vedlejších scénách 

Blues Alive či na přehlídkách v Polsku,“ zdůrazňuje 

Rybička a připomíná, že fi nálový koncert soutěže Blues 

Aperitiv se uskuteční v sobotu 16. června v Domě kul-

tury od 19 hodin. Vstupné je 90 korun. -op-

Postupující na fi nálový koncert 
Blues Aperitiv XIII.

PLUM JAM (CZ) * JERGUŠ ORAVEC TRIO 

(SK) * PRZYTULA & KRUK (PL) * MRAKO-

PLAŠ (CZ) * B.B. BAND (CZ) * MIZIA & MI-

ZIA BLUES BAND (PL) * RUBIANO (CZ)

Náhradníci: BLUESBERG (CZ) * BLUESRAI-

DERS (SK)

BLUES APERITIV, KONCERT

O „vstupenku“ na pódium podzimního Blues Alive bude 

soutěžit i polská kapela Przytula & Kruk.  Foto: archiv

Do Šumperka zavítá Jarek Nohavica

Jarek Nohavica bezesporu patří mezi legendy našeho folku a mnohé jeho písničky již takřka zlidověly. 

Jako první z českých písničkářů se stal na konci loňského roku nositelem ceny Premio Tenco, která je 

každoročně již několik desítek let udělována v rámci Festivalu autorských písní v italském San Remu. 

V současném souvislém dvouhodinovém kon-

certním programu s ním vystupuje jako host vy-

nikající polský akordeonista Robert Kuśmierski. 

V doprovodu kytary nebo heligonky představuje 

Jarek Nohavica většinu svých nejznámějších písní 

ze svého třicetiletého koncertního vystupování, za-

zní ale i nejnovější skladby z připravovaného nové-

ho alba. Další podrobnosti najdete na webu www.

nohavica.cz. 

Jarek Nohavica vystoupí v Šumperku v pátek 

22. června od 20.30 hodin v Pavlínině dvoře (vstup 

od 19 hodin). Vstupenky se již prodávají v poklad-

ně Domu kultury, nelze je přitom telefonicky ani 

on-line rezervovat. Vstupné je 350 Kč (místa ke 

stání) a 400 Kč (místa k sezení bez místenky). Nej-

úspěšnější český písničkář se vrací do Šumperka po 

půldruhém roce. Tehdy vyprodal svůj koncert ve 

velkém sále Domu kultury za dvě hodiny. -op-

Jarek Nohavica, jenž patří mezi legendy našeho folku, 

vystoupí v Pavlínině dvoře 22. června. 

 Foto: V. Jurkovič
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GALERIE J. JÍLKA

Galerie J. Jílka

Olga Karlíková (1923-2004)

„Díkuvzdání“, obrazy a kresby

Jsi ladná křivka, kterou ptačí křídla kreslí na obloze,

jsi rozvlněná travina, v rákosí jsi svist, ve struně jsi tón,

jsi chuť vody, světlo jsi v slunci a měsíci, jsi hluk, jenž zmí-

rá v mlčení…  (z védských modliteb a zpěvů)

Vzácně skromná paní Olga patřila k bytostem tak 

přirozeným, jako její milované ranní zpěvy ptáků. 

Sama duší podobna svým modelům vnějším i vnitř-

ním; jejich živým záznamům a snad i niterným au-

toportrétům. Všemu, co slyšeného i očima viděla 

a výsostnou kresbou vkomponovala do partitury 

života. Tiše do ní vstupovala, aby v ní na sebe zapo-

mínala, proměněna v těkavý let mušky, v ostré stac-

cato žab, ve velebný zpěv velryb v mořích a v jeho 

vlny. Ponořena do světla a jeho odlesků na zemi, do 

průzračné vody i vysokého nebe nad hlavou a do 

pohybů slunce na něm. Všechno to pietně ukláda-

la do pláten a dlouhých svitků papíru. Pokrývala je 

sítí novoznaků, blízkých kaligrafi ím starých čínských 

mistrů tuše.

Bytostnou neústupnost povahy a samotu z ní ply-

noucí podtrhla svým podpisem Charty 77, krokem, 

který ji na dlouhá léta učinil autorkou zapovězenou. 

Vzepřela se ale tehdejšímu bezpráví ryzí svobodou prá-

ce, čistotou mysli i citu, a zvrácenosti doby do ní ne-

vpustila ani sporem s ním. I za to zaslouží si obdiv a dík. 

Navzdory vrozené nenápadnosti patří k osobnostem 

klíčovým. Všechno je u ní samozřejmostí krásy nepři-

krášlené a vrcholí právě tam, kde zbývá jenom „to velké 

málo“, někde pár sotva znatelných čar. Už i první zdejší 

výstava před čtrnácti lety byla až uhrančivým zpřítom-

něním ticha, těžko něčím překonatelného. Dvaadvacet 

velejemných kreseb tužkou, dobře viditelných teprve 

zblízka, v setkání tváří v tvář, naplnilo prostor pokorou 

klášterní cely nebo i posvátnem kaple.

Obrazy a dlouhé litanie hlasů probouzejících se ptá-

ků v čase před rozedněním představují polohu možná 

trochu jinou. Snad i důraznější a z odstupu vnímanou 

ve vzájemných souvislostech. A přece neměnnou ve vr-

chovaté míře úžasu a v čiré radosti ze zázračných darů 

života: v hlubinném pohroužení se v zářivém světle do 

pokojného díkuvzdání. To k němu vyzývají i nás.

Výstava, zahájená ve středu 6. června v 18 hodin, 

končí v neděli 1. července. Nenechte si ji ujít a přijďte.

 M. Koval

Kroužení, Čápi, olej, plátno, 78 x 98 cm

Klub českých turistů ve spolupráci s DDM Vila Doris a Městskou knihovnou Šumperk pořádají třetí ročník akce
PRADĚDOVY LETOKRUHY

v sobotu 7. července na horské chatě Paprsek 

Program: 12-14 koncert Old Time Jazzband Loučná nad Desnou; 12.15 křest knihy Drahomíra Polácha 

Historické toulky Šumperskem; příležitostné razítko a účastnický list od 10 do 14 hodin

Pro zájemce o účast, kteří si netroufnou dorazit pěšky nebo na kole, vypraví pořadatelé autobus. Přihlásit se 

mohou v půjčovně pro dospělé Městské knihovny Šumperk v ulici 17. listopadu, tel. 583 283 138.
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DIVADLO

Divadlo

Datum Titul Skupina Čas Cena

So 2.6. Klára a Bára Studio DVA Praha B, X, VK 19.30  180 Kč

Divadlo v parku 

Čt 7.6. Vražda Ing. Čerta Kabaret Špaček Brno VK 21.00 100 Kč

Pá 8.6. Prodaná nevěsta aneb Naše cesta Divadlo Šumperk VK 21.00 100 Kč

So 9.6. Děvčátko s mozkem Malé vinohradské divadlo Praha VK 21.00 100 Kč

Ne 10.6. Nemravná píseň Moravské divadlo Olomouc VK 21.00 100 Kč

Čt 14.6. Racek S2, X, VK 17.00 130 Kč

So 16.6. Paci, paci, paparazzi! Studio D123, Hrádek VK 19.30 50 Kč

Pá 22.6. Evergreeny 20. století VK 19.30 70 Kč

 Večer při svíčkách ve foyer a Zrcadlovém sále

So 23.6. Racek F, X, VK 19.30 130 Kč

Pá 29.6. Hrádek pro krále: Pocta Johnnymu Doddsovi VK 19.30 70 Kč, 30 Kč

 Teens Jazzband Velké Losiny, M. Zpěvák  Hrádek

Informace o vstupenkách získáte v divadle na telefonním čísle 583 214 061, kl. 45, V. Zetochová. Další infor-

mace na internetových stránkách na adrese www.divadlosumperk.cz. Předprodej vstupenek v pokladně divadla 

Po-Pá vždy od 15 do 17 hodin nebo hodinu před začátkem představení. V divadle je k vidění výstava Hana 

Daňková - „Svět snů a fantazie “ (olej, autorské kresby, digitální obrazy).

Domácí soubor se během Divadla v parku představí v Prodané nevěstě.   Foto: J. Valchař
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DIVADLO V PARKU

Sady 1. máje obsadí po čtyři večery divadelníci

Festival profesionálních divadel známý jako Divadlo v parku pořádají již tradičně v červnu šum-

perské divadlo a místní Dům kultury. Jeho devatenáctý ročník proběhne od čtvrtku 7. do neděle 

10. června a všechna představení bude hostit letní scéna v Sadech 1. máje, za nepříznivého počasí 

pak šumperské divadlo.

Ve čtvrtek 7. června se od deváté večerní budou 

na letní scéně v Sadech 1. máje podávat vypečená 

husička, bifteky i sladké dortíky. Kulinářskou hru 

režiséra Ondřeje Elbela o lásce a o snaze ovládnout 

druhé pohlaví a využít jej ke svým potřebám a také 

o nekonečném obžerství přiveze do Šumperka br-

něnský Kabaret Špaček. Divadelní lahůdka nese 

název Vraždy Ing. Čerta.

Domácí soubor se divákům představí v pátek 

8. června hrou Prodaná nevěsta aneb Naše cesta. 

Nejde ovšem o klasickou operu, ale režisér Józef 

Z. Czernecki ve spolupráci se Zdeňkem Dočeka-

lem nabídnou komediální a ironickou zpěvohru 

o dvou zamilovaných - Jeníkovi a Mařence. Noč-

ním parkem se tak ponesou nejen šlágry jako Proč bychom se netěšili, Znám jednu dívku, Dobrá věc 

se podařila nebo Milostné zvířátko uděláme z vás, 

ale i další skladby.

O den později, v sobotu 9. června, bude letní scé-

na patřit od deváté večerní Děvčátku s mozkem. Tato 

hra vznikla ze společné improvizace herců pražského 

Malého vinohradského divadla v režii Davida Dráb-

ka. Na jevišti tak ožije prostředí psychoterapeutické 

skupiny, v níž někdo přemaloval hranici mezi příčet-

ností a šílenstvím, a zamlžil krajinu oddělující živé 

od zemřelých. Představení o slabých nervech určené 

výhradně pro nervy silné…

Jedinečnou poetiku kabaretu Červená sedma, 

který v roce 1909 založil spisovatel a hudební skla-

datel Jiří Červený a v němž vystupovali Vlasta Buri-

an nebo Jaroslav Hašek, vnesou v neděli 10. června 

od deváté večerní do Sadů 1. máje herci Moravské-

ho divadla Olomouc. Dlouhou a úspěšnou tradici 

divadel malých forem připomenou Nemravnou 

písní - pásmem z textů kabaretu Červená sedma. 

Vedle humorných scének, jejichž autorem je Edu-

ard Bass, zde zazní písně jak od otce Klapzubovy 

jedenáctky, tak od Jiřího Červeného. -kv-

Divadelní lahůdku nazvanou Vraždy Ing. Čerta na-

bídne brněnský Kabaret Špaček.  Foto: archiv

Poetiku kabaretu Červená sedma vnesou do Sadů 1. máje 

herci Moravského divadla Olomouc.  Foto: archiv
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DIVADLO, KNIHOVNA

Předplatné na novou sezonu 
lze vyřídit různými způsoby

Pět večerních inscenací a dvě pohádky připravilo na nadcházející sezonu 2012/2013 šumperské 

divadlo pro své návštěvníky. Ti mohou opět využít zvýhodněného předplatného.

Na vrátnici divadla a v Regionálním a městském in-

formačním centru jsou k dispozici brožury, které obsa-

hují přihlášku s veškerými informacemi. Tu je možné 

odevzdávat od května až do konce září, a to buď ve 

vrátnici divadla nebo v obchodním oddělení, jež sídlí 

v budově divadla (vchod z Komenského ulice). Před-

platné lze vyřídit i telefonicky na číslech 583 214 062 

nebo 583 283 366, H. Pokorná a V. Zetochová nebo 

e-mailem na adrese info@divadlosumperk.cz.

Předplatitelům nabízí divadlo řadu výhod - 

počínaje výraznou slevou na předplatném oproti 

ceně při volném prodeji přes stabilně zajištěná 

místa v hledišti až po informování o termínu 

představení, pokud si předplatitel toto oznáme-

ní objedná. Předplatné je navíc přenosné, lze ho 

půjčit i darovat. Dosavadním předplatitelům  při-

tom divadlo rezervuje jejich místa do 31. května.

 -red-

Divadelní sezona 2012/2013
▶ William Shakespeare: Macbeth, tragédie, režie Ondřej Elbel, premiéra 15. září 2012

▶ Jiří Voskovec, Jan Werich, Matěj T. Růžička: Nebe na zemi, komedie, režie Matěj T. Růžička, premi-

éra 27. října 2012

▶ Oscar Wilde: Strašidlo cantervillské, komedie, režie Adam Doležal, premiéra 15. prosince 2012

▶ Ondřej Elbel: V pátek v 7 u Řeka, tragikomedie, režie Ondřej Elbel, premiéra 16. února 2013

▶ Vladislav Vančura: Rozmarné léto, komedie, režie Jan Novák, premiéra 6. dubna 2013

POHÁDKY:

▶ Miroslav Tiedl (na motivy pohádky Ottfrieda Preusslera): Malá čarodějnice, režie Bohdana Pavlí-

ková, premiéra 7. září 2012

▶ Konrád Popel (podle pohádek Dagmar Spanlangové a Pavla Sýkory): Pohádky ovčí babičky, režie 

Konrád Popel, premiéra 27. září 2012

Městská knihovna

Knihovna 
na ul. 17. listopadu 6, tel. 583 214 588 Knihovna Sever, 

tel. 583 215 530
Půjčovna pro dospělé Půjčovna pro mládež

Po, Út, St 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 8 - 11, 12 - 18 12 - 17 10 - 12, 13 - 18

Sobota 8 -12 8 - 12 zavřeno

Půjčovní doba v období školního roku - od 1. září

Bližší informace: tel.č. 583 214 588 (17. listopadu 6), 583 215 530 (Sever), www.knihovnaspk.cz. 
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AKCE V KNIHOVNĚ

V knihovně nabízejí dva pohledy na jednu věc 
Milada Sobková a Jakub Hříbek

Šumperská městská knihovna přichystala na květen a červen společnou výstavu Milady Sobkové 

a jejího žáka Jakuba Hříbka nazvanou STEREO - dva pohledy na jednu věc. K vidění je v půj-

čovně pro dospělé v ulici 17. listopadu 6 do 20. června.

Šumperská výtvarnice a pedagožka Milada Sob-

ková působí v současné době jako lektorka výtvar-

ných kurzů tradičních i netradičních technik pro 

děti a dospělé. Pravidelně dojíždí za svým žákem 

Jakubem Hříbkem, který žije v Ústavu sociální 

péče pro děti a mládež v Olšanech a jenž má nato-

lik postižené ruce, že může malovat jen ústy. Jejich 

společná výstava ukazuje, jak může být rozdílný 

pohled dvou umělců na společné téma. Setkání 

s klienty Domova Paprsek Olšany u příležitos-

ti této výstavy proběhne ve čtvrtek 14. června 

od 10 hodin v knihovně.  -red-

Fotografové Krejčí a Dłużyński vystavují společně 

Fotografové Vojtěch Krejčí ze Šumperka a Zbigniew Dłużyński z Nysy se dosud nesetkali, ale jejich 

zájmy jsou společné. Objektivy jejich fotoaparátů totiž dlouhá léta mapují své okolí -  přírodu, 

město, lidi.

Oba fotografové se setkají na společné výstavě, 

kterou zorganizovaly knihovny Miejska i Gminna 

Biblioteka Publiczna Im.W. Broniewskiego v Nyse 

a Městská knihovna Šumperk. Výstava proběhne 

od 21. června do 5. září, o hudební vystoupení na 

zahradě za knihovnou v rámci zahájení výstavy ve 

čtvrtek 21. června v 17 hodin se postará Old Time 

Jazzband.  -red-
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BESEDA, STŘEDISKO SEVER

Bedřich Ludvík s Mílou Prokůpkovou 
představí Pohádky pro otce a matky 

Dramaturga České televize Bedřicha Ludvíka mnozí znají jako autora televizních seriálů Roz-

hlédnice se člověče, Paměť stromů či Zpět k pramenům, interpreta písní, které v nich zazněly či 

autora stejnojmenných knih. Nyní vydává knihu nazvanou Pohádky pro otce a matky, kterou ilustro-

vala výtvarnice Míla Prokůpková.

Méně už se ví, že Bedřich Ludvík pochází ze 

Šumperka a studoval zde na Střední železniční ško-

le. Pohádky pro otce a matky jsou sedmou knihou, 

pod níž je Bedřich Ludvík podepsán. Autorkou 

ilustrací je výtvarnice Míla Prokůpková, nyní žijící 

v Praze, kterou si mnozí z působení v Šumperku 

pamatují; řadu let ilustrovala obálky Kulturního 

života, s jejími kresbami jsme se mohli setkat na 

výstavách i při dalších příležitostech. Oba autoři se 

těší na setkání v Šumperku ve čtvrtek 14. června 

v 17 hodin a na besedu s účastníky (nejen) o výše 

jmenované nové knize. -zd-

Pontis, středisko Sever

Pátek 1. června od 14 hodin v „KS“

Taneční odpoledne pro seniory

Hrají Staří kamarádi.  Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 7. června od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Albatros.  Vstupné 50 Kč

Pátek 8. června od 9.30 hodin ve středisku Sever

Přednáška „Nekalé praktiky „nejen“ vůči seniorům“

Účelem semináře jsou praktické informace o ne-

férových praktikách některých obchodníků nejen 

při podomních prodejích a předváděcích akcích, 

ale také obecné „právní minimum“ o koupi zboží. 

Účast je třeba potvrdit na tel. čísle 606 756 770.

Úterý 12. června od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů

Pátek 15. června od 10 hodin v „KD“

Přednáška „Vývoj dítěte II.“ - sociální a emocio-

nální vývoj 

Přednáší M. Balgová.

Čtvrtek 21. června od 14 hodin v „KD“

Zábavné odpoledne pro seniory

Hraje Mirox.  Vstupné 50 Kč

Úterý 26. června od 16 do 17.30 hodin

Klub fi latelistů

Každé pondělí, úterý a pátek vždy od 9 do 12 hodin

Mateřské centrum

Každé pondělí od 9 hodin v „KS“

Aktivity pro seniory: Sportovní a relaxační aktivity

Každé pondělí od 13.30 hodin v „KS“

Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině - za-

čátečníci

Každé pondělí od 15 hodin v „KS“

Aktivity pro seniory: Konverzace v němčině - 

pokročilí

Každé sudé úterý od 9 hodin v „P“

Aktivity pro seniory: Výtvarná dílna

Každou středu od 10 hodin v „P“

Trénování paměti

Každý čtvrtek od 9 a od 10 hodin v „P“
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Cvičení s fl exibary

Každý čtvrtek od 14 hodin v „KS“

Kroužek ručních prací

Bližší informace k akcím: 

V. Schlemmerová, tel.č. 583 211 766. Plavání ko-

jenců v rodinách pro děti od narození do půl roku 

věku je stále v provozu - informace u S. Smorojové  

na čísle 732 561 061, „KS“ = Kavárnička pro se-

niory, „KD“ = Klub důchodců, „P“ = sídlo Pontis, 

Gen. Svobody 68. 

Vlastivědné muzeum

VÝSTAVNÍ SÍŇ

▶ Když jsem já sloužil to první léto

Etnografi cká výstava, která představuje po výstavě 

o chlebu jeden z dalších způsobů obživy, a to chov 

hospodářských zvířat. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 

31. května v 17 hodin. Výstava potrvá do 30. září.

HOLLAROVA GALERIE

▶ Kamenná krása aneb Geologie v hledáčku fo-

tografů

Fotografi cká výstava zaměřená na horniny a mine-

rály z domova i daleké ciziny očima amatérů i pro-

fesionálů. Výstava je oživena interaktivními prvky. 

Výstava trvá do 30. července.

RYTÍŘSKÝ SÁL

▶ Aleš Motýl - OBRAZY

Autorská výstava Aleše Motýla, bratra Tomáše Mo-

týla, sbormistra Šumperského dětského sboru. Vý-

stava trvá do 24. června.

STÁLÁ EXPOZICE

▶ Příroda a dějiny severozápadní Moravy

Příroda a dějiny severozápadní Moravy. Stálá ex-

pozice se jako první muzejní expozice v ČR může 

pochlubit unikátním produktem - zcela automa-

tickým audioprůvodcem guidePORT, který oživí 

exponáty hned ve čtyřech jazycích.

GALERIE ŠUMPERSKA

▶ Z pohádky do pohádky

Výstava ze sbírek VM Šumperk představuje devět 

nejznámějších klasických českých pohádek (Červe-

ná Karkulka, Perníková chaloupka, Smolíček pa-

cholíček, O princezně a drakovi, Šípková Růženka 

a další). Výstava trvá do 16. září.

GALERIE MLADÝCH

▶ Jsme tu s Vámi…

Výstava prací dětí s autismem (Střední škola, zá-

kladní a mateřská škola Šumperk, Hanácká 3). Vý-

stava trvá do 3. června.

▶ Detektory v archeologii - jak pomáhat a ne-

ublížit

Archeologická putovní výstava, která prezentuje 

problematiku užívání detektoru kovů v archeolo-

gii a první výsledky projektu Olomouckého kra-

je „Preventivní archeologie“. K vidění bude výběr 

zajímavých kovových nálezů získaných pomocí 

detektoru. Zahájení výstavy ve čtvrtek 7. června 

v 9 hodin. Výstava potrvá do 8. července.

Informace: tel.č. 583 363 070, tel., fax.: 

583 214 908, e-mail: vmsumperk@muzeum-sum-

perk.cz,  www.muzeum-sumperk.cz, otevřeno celoroč-

ně: út-pá 9-12 hod., 12.30-17 hod., so 9-13 hod., 

ne 13-17 hod. Otevírací doba Galerie Šumperska: 

út-pá 9-12 hodin, 12.30-17 hodin, so 9-13 hodin, ne 

13.15-17 hodin. 

Zábřeh

▶ Svět hmyzu 

Výstava se zoologickou tematikou představuje 

hmyz našeho regionu na fotografi ích pořízených 

amatéry i profesionály. Interaktivnost výstavy je 

podtržena instalací elektro-propojovacích panelů, 

které obsahují různé kvizy zaměřené na doplnění 

znalostí žáků základních i středních škol. Výstava 

trvá do 2. června.
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▶ Stálé expozice: Z historie města a okolí, Jan 

Eskymo Welzl a Z pokladů zábřežského muzea 

Informace: tel.: 583 413 646, e-mail: zabreh@

muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, 

otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 

13- 16 hod.

Mohelnice

▶ Stálá expozice Z dějin Mohelnicka

Navštivte expozici, která se v celorepublikové sou-

těži muzeí Gloria Musaealis stala Muzejní výstavou 

roku 2005! 

▶ Proměny Mohelnice 

Výstava historických fotografi í a pohlednic města 

Mohelnice ze sbírek mohelnického muzea. Kromě 

prezentace historických záběrů města bude výstava 

(díky využití současných záběrů) konfrontovat mi-

nulost se současností. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 

31. května v 17 hodin. Výstava potrvá do 29. září. 

Informace: tel.: 583 430 693, www.muzeum-

sumperk.cz, e-mail: mohelnice@muzeum-sumperk.

cz, otevřeno celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 

13- 16 hod.

Loštice

▶ Krása loštických pohárů

Dlouhodobá výstava představuje poháry, které pro-

slavily loštické hrnčíře po celé Evropě.

▶ Adolf Kašpar, Kapitoly z dějin Loštic, Z po-

kladů muzea.

Stálá expozice nabízí průřez celou tvorbou A. Kaš-

para. V podkroví domu se nachází Mistrův ateliér. 

Expozice seznamuje také s historií Loštic, včetně 

tragického osudu místní židovské komunity.

Informace: tel.: 583 445 256, pamatnik.lostice@mu-

zeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz, otevře-

no celoročně: Po zavřeno, út-so 9-12 hod., 13-16 hod.

Úsov

▶ Lovecko-lesnické muzeum: Stálá expozice 

lichtenštejnských sbírek v Martinelliho paláci

▶ Stará škola: Úsov - kolébka lesnického škol-

ství, stálá expozice

▶ Vlašimský palác: Hádanky pánů z Vlašimi, in-

teraktivní expozice

▶ Vlašimský palác: Strašidelný labyrint

▶ Zámecký ochoz

▶ Galerie akademického malíře Lubomíra Bartoše

▶ Zoo koutek pro děti

▶ Muzejní noc

Propukne na hradním nádvoří v sobotu 23. červ-

na v době od 19 do 23 hodin. Hladové divadélko 

Úsov zahraje představení Tajemství hradní věže 

vždy v 19:00, 20:00, 21:00 a 22:00 hodin.

Informace: V měsících květnu a červnu je zámek ote-

vřen od úterý do neděle v době od 9.00 do 19.00 ho-

din, poslední vstup v 17.30 hodin.

Vlastivědné muzeum zve na
7. muzejní noc - Z pohádky do pohádky

v pátek 15. června od 17.30 hodin 
v Pavlínině dvoře

Atrakce a doprovodný program k výstavě 

Z pohádky do pohádky a výstavě Když jsem 

já sloužil to první léto.... * v 19.30 hodin 

Z pohádky do pohádky - divadelní představení 

herců šumperského divadla nejen pro dětské 

diváky * 20.30-22.00 hodin noční prohlídka 

výstav mimo stálou expozici * v prostoru 

Pavlínina dvora bude zajištěno občerstvení.

Fotografi e přibližují v muzeu horniny a minerály

Výstava s geologickou tematikou představuje mi-

nerály a horniny nejen našeho regionu na fotografi ích 

pořízených amatéry i profesionály. Obsahuje nejen fo-

tografi e, ale také informační panely o jednotlivých sku-

pinách minerálů a hornin a o jejich způsobech využití.

Často přehlížený svět geologie přiblíží sbírky 

šumperského muzea, jimiž je výstava doplněna. 

Výstava navíc obsahuje panel a ukázky vědecké 

práce jednoho z nejslavnějších geologů a rodáků 

z Mohelnice, Richarda Schuberta. Interaktivnost 
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výstavy podtrhuje jak instalace elektro-propojova-

cích panelů, které obsahují různé kvizy, tak i další 

praktické aktivity, zaměřené na doplnění znalostí 

žáků základních i středních škol. Během výstavy 

proběhne přednáška zaměřená na problematiku 

historie těžby železných rud v našem regionu, ve-

dená Milanem Dvořákem. Výstava je v Hollarově 

galerii k vidění do 30. července. M. Dvořák Křišťál, Žulová, Korálové jámy; Bajer Jan

Oslavte Den dětí v muzeu

Vlastivědné muzeum v Šumperku zve všechny děti, paní učitelky, rodiče i prarodiče, aby se přišli 

pobavit v pátek 1. června do Pavlínina dvora v Šumperku. Od 9 do 16 hodin budou ve výstav-

ních prostorách muzea i na nádvoří připraveny programy a atrakce k výstavám Když jsem já sloužil 

to první léto a Z pohádky do pohádky.

Pouze tento den budou na nádvoří k vidě-

ní živá domácí zvířátka - králíčci, slepice, kozy, 

prasátko nebo kačena. Chybět nebudou ani ob-

líbené „pohádkové“ atrakce a soutěže - jízda na 

drakovi, závody na čarodějnických kostitřasech, 

další hry, malování a tvoření. Sváteční bude také 

vstupné, neboť za cenu jedné vstupenky (děti 

15,- Kč, dospělí 30,- Kč) můžete navštívit obě 

výstavy. Pedagogický doprovod bude mít vstup 

zdarma. -dv-

Vydávám se po několika cestách současně, uchvácen ná-
hlou erupcí nápadů, říká výtvarník Aleš Motýl

Černá kočička, Stránky z osobních diářů, Doodle City, Balonek, Můj milý táto a mnohé další 

obrazy zaplnily první květnovou sobotu Rytířský sál šumperského muzea. Svá díla zde představil 

Aleš Motýl, bratr Tomáše Motýla, sbormistra Šumperského dětského sboru. Právě u příležitosti pade-

sátin tohoto šumperského fenoménu se výtvarník z rodu Motýlů prostřednictvím výstavy do rodného 

města vrátil.

„Jméno Motýl je pro všechny Šumperany spo-

jeno s hudbou. Málo se ale ví, že další člen rodiny 

je výtvarník,“ uvedla výstavu obrazů Aleše Motýla 

ředitelka muzea Marie Gronychová, jež vzápětí pře-

dala slovo Dagmar Novákové-Koverdynské, která 

učila na místním gymnáziu výtvarnou výchovu. Ta 

byla přesvědčena, že její žák vystuduje výtvarnou 

školu, po neúspěšném pokusu o přijetí na AVU 

se ale jeho život ubíral jiným směrem. Vystudoval 

cestovní ruch a umělecké snění vytlačila realita ro-

dinných radostí a pracovních starostí. „Krize střed-

ního věku přinesla do mého života nejen obvykle 

popisované příznaky, ale zároveň se probudila i má 

snivá nálada a stále častěji jsem se vracel k malo-

vání. Hlava byla najednou plná nápadů, které tak 

dlouho chyběly, a začaly se dostavovat i drobné 

úspěchy,“ píše v katalogu k šumperské výstavě Aleš 

Motýl, jenž vzpomíná nejen na spokojené dětství, 

ale také na prvotní okouzlení barvami, vůni nových 

pastelek, sobotínského sochaře a rodinného přítele 

Jiřího Jílka, jenž mu odhalil jednoduchost kreslení, 

na Dagmar Koverdynskou a akademického malíře 
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Lubomíra Bartoše, do jehož ateliéru až do maturity 

pravidelně docházel.

„Aleš měl už na gymnáziu svůj svébytný originál-

ní projev, charakteristický svěžími barvami. Moc 

mě těší, že toto semínko vyrostlo do košaté rostliny 

a dnes nabízí uzrálé ovoce - pozdní sběr. U mě máš 

za jedna,“ obrátila se výtvarnice Dagmar Nováko-

vá-Koverdynská během vernisáže k Aleši Motýlovi. 

„Jsem rád, že jsem se do Šumperka vrátil tímto způ-

sobem, a doufám, že se výstava, kterou chci věnovat 

svým rodičům a manželce, jež mě znovu přivedla 

k malování, bude líbit,“ zdůraznil Aleš Motýl, který 

podle vlastních slov stále hledá vyhraněný, pro něj 

typický výtvarný styl. „Pohybuji se v oblasti volné 

tvorby, od realistické kresby až po abstrakci. Stále 

objevuji nové techniky, učím se znovu kreslit i pra-

covat s barvami. Vydávám se po několika cestách 

současně, uchvácen náhlou erupcí nápadů. Jen mě 

mrzí, že nedostatek času nedovoluje realizovat vše, 

co bych rád udělal,“ píše v katalogu sedmapadesá-

tiletý Aleš Motýl, který dnes žije a pracuje v Praze. 

Výstava jeho obrazů je v Rytířském sále muzea k vi-

dění do 24. června. -kv-

Příjmení Motýl neznamená jen sborové zpívání, ale 

i výtvarné umění. Své práce představuje v šumper-

ském muzeu Tomášův bratr Aleš.

Když jsem já sloužil to první léto... 
Chov hospodářských zvířat

Ve čtvrtek 31. května bude v 17 hodin ve výstavní síni šumperského Vlastivědného muzea otevřena 

vernisáží výstava s názvem zapůjčeným z lidové písně „Když jsem já sloužil to první léto...“. 

Výstava nese podtitul chov hospodářských zvířat. 

Jde o výstavu etnografi ckou, která představuje 

život obyčejných lidí na Šumpersku a jež volně 

navazuje na loňskou výstavu „Chléb náš vezdej-

ší“, která se věnovala chlebu a jeho přípravě. Ten-

tokrát se výstava zaměří na chov hospodářských 

zvířat v minulosti jako jednoho ze zdroje obživy. 

Zastoupeny budou nejen kráva, kůň, koza, ovce, 

prase, drůbež, ale i pes a kočka. Nebude chybět ani 

výtvarné ztvárnění hospodářských zvířat v lidovém 

umění, například na džbánech, obrázcích na skle 

nebo dřevořezbách. Výstava představí sbírky Vlas-

tivědného muzea i učební pomůcky zapůjčené ze 

Střední odborné školy v Šumperku, jež umožní, 

aby si návštěvníci mohli vyzkoušet i to, jak se kdysi 

dojila kráva. Výstava potrvá do 30. září. 

 Mária Kudelová

Na výstavě nechybějí ani dobové fotografi e hospodář-

ských zvířat.  Foto: archiv VM
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DDM U Radnice
Sobota 2. června od 10 do 18 hodin v Sadech 

1. máje

Slavnosti města

Školička lidových řemesel - pletení košíků, tkaní, 

drátování, zpracování ovčího rouna a podobně. 

 Vstup volný

Úterý 5. června od 15 do 17 hodin v dílně

Modelářství od A do Z 

Rady a nápady pro modeláře.  Vstup volný

Čtvrtek 7. června od 15 do 17 hodin v dílně

Stavíme modelovou železnici 

Rady a náměty, jak co dělat.  Vstup volný

Přihlášky a informace: Dům dětí a mládeže U Rad-

nice, nám. Míru 20, Šumperk, tel. č. 583 214 076, 

583 215 395, www.ddmuradnice.cz.

Vila Doris
Do 15. června každé pondělí, každou středu (s výjimkou 

6.6.), každý čtvrtek a každý pátek od 15 do 18 hodin 

v MC na „K“

Volná herna

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz. Pro rodiče s dět-

mi.  Vstupné 40 Kč

Do 12. června každé úterý od 17 do 18.30 hodin v MC 

Komínkov

Cvičení pro nastávající maminky

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz.  Cena lekce 50 Kč

Do 13. června každou středu od 17 do 18.30 hodin 

v MC Komínkov

Laktační poradna

Informace Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 

731 186 053, psencikova@doris.cz.  Konzultace 50 Kč

Středa 30. května od 17.30 do 20 hodin v AT na „K“

Keramika a sklo

Lektorka Zuzana Vavrušová; tel.č. 583 285 624, 

731 610 039, vavrusova@doris.cz.  Cena 200 Kč

Od 1. června do 30. září

Šumperský geocaching 2012

Hra začíná 1. června a potrvá do 30. září. Účastníci 

akce šumperský geocaching obdrží speciální putovní 

mince - geocoin s kódem. Tyto si pak mohou sami 

nebo u nás aktivovat a v rámci svých cest a dovolených 

umístit do různých částí naší republiky, případně do 

zahraničí. Budeme pak sledovat na mapě, jaký kraj či 

zemi putovní mince navštíví. Celá akce bude doplněna 

cestovatelskou výstavou v měsíci říjnu a zhodnocením, 

která mince se dostala nejdále. Nabízíme teenagerům 

a rodičům s dětmi zajímavé využití volného času ze-

jména o letních prázdninách. Žádáme všechny zájem-

ce o tuto hru, aby se přihlásili během měsíce června 

o putovní mince na adrese: Bronislav Vavruša, DDM 

a ZpDVPP Vila Doris, Komenského 9, Šumperk nebo 

na tel.: 731 610 031 nebo vavrusa@doris.cz.

Čtvrtek 7. června ve 12.15 hodin od Vily Doris

JAK VYPADÁ VYPUŠTĚNÁ HORNÍ NÁDRŽ pře-

čerpávající vodní elektrárny Dlouhé Stráně v Kou-

tech nad Desnou? ANEB CO SKRÝVÁ PODZEMÍ 

KAVERNY

Exkurze na známý div ČR při odstávce provozu s od-

borným výkladem; příjezd do 18:00 hod., informa-

ce a přihlášky: Renata Čechová, tel.č. 583 214 213, 

606 758 410, cechova@doris.cz.  Cena 280 Kč

Čtvrtek 7. června od 18.30 hodin v klášterním kostele

VIA LUCIS - Klavírní koncert Lukáše Vondráčka

Informace a rezervace vstupenek Petr Konupčík, tel.č. 

583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz. 

 Vstupné 80 Kč, senioři a mládež 50 Kč  

Čtvrtek 7. června od 9 do 16 hodin na hřišti za Komínem
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Když oči nevidí aneb pojďte s námi za pohádkou

Zábavný program pro děti i dospělé, kde si společ-

ně se zrakově postiženými ze SONS Šumperk mo-

hou zájemci zahrát stolní hry, showdown, vyzkoušet 

střelbu ze zvukově naváděné pistole a nebo si zahrát 

na Popelku či Bystrozrakého, něco si vyrobit v dílně 

Pata a Mata a seznámit se speciálními pomůckami pro 

zrakově postižené; součástí akce bude i předvedení 

náročných elektronických kompenzačních pomůcek 

pracovníky Tyfl oCentra Olomouc. Informace Zuzana 

Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 731 610 039, vavru-

sova@doris.cz.

Středa 13. června od 17.30 do 20 hodin v AT na „K“

Tiff aniho krabička, svícen nebo miska - jednodu-

chý prostorový objekt technikou Tiff any vitráží

Vyzkoušíte si techniku spojování kousků barevného 

skla pomocí cínu a vyrobíte malý prostorový objekt 

dle vlastního návrhu; v ceně kurzu je zahrnut materiál 

a zapůjčení základních pracovních pomůcek; počet 

osob: max. 6. Přihlášky do 8.6., informace Zuzana 

Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 731 610 039, vavruso-

va@doris.cz.  Cena 300 Kč

Středa 13. června od 17 do 20 hodin v AT na „K“

DDM Vila Doris uvádí z cyklu komorních pořadů Via Lucis

KLAVÍRNÍ KONCERT LUKÁŠE VONDRÁČKA

ve čtvrtek 7. června v 18.30 hodin v klášterním kostele
Tradiční koncert dnes již světově známého klavíristy, který je držitelem několika významných ocenění. 

V programu zazní skladby světových skladatelů.

Lukáš Vondráček (1986) začal hrát na klavír v době, kdy ještě nedosáhl na pedály. Talent zdědil po 

rodičích - klavíristech, kteří celý chod rodiny i svou kariéru podřídili synově hraní. Svá první veřejná 

vystoupení absolvoval již ve čtyřech letech, v devíti pak suverénně vyhrál celostátní klavírní soutěž Amadeus 

a v jedenácti vydal své první CD.

Lukáš cvičil sedm hodin denně. Do školy chodil jen na přezkoušení, kamarády nevyhledával. Svět kolem 

sebe vnímal mlhavě, klavír ho zcela pohltil. Už jako dvanáctiletý byl přijat na Ostravskou univerzitu, 

soukromě studoval také ve Vídni a v polských Katovicích. V roce 2001 se stal sólistou Filharmonie Hradec 

Králové a ve stejném roce debutoval také s Českou fi lharmonií. Jeho přítelem a zároveň příležitostným 

soukromým pedagogem je slavný ruský klavírista a dirigent Vladimir Ashkenazy. Právě pod jeho taktovkou 

debutoval s Českou fi lharmonií na pražském jaru 2002 v Prokofj evově klavírním koncertu č. 1 Des dur.

Dosud spolupracoval se čtyřmi desítkami velkých orchestrů na čtyřech kontinentech. Jeho repertoár čítá 

více než tři desítky koncertů s orchestrem, absolvoval na tisíc dalších koncertů a recitálů v  osmadvaceti 

zemích světa. Lukáš Vondráček je držitelem několika významných ocenění - v roce 2001 převzal z rukou 

Vladimira Ashkenazyho Cenu Hanno R. Ellenbogen pro nejtalentovanějšího mladého umělce, v roce 2009 

obdržel na mezinárodní klavírní soutěži Th e Van Cliburn 2009 cenu poroty, v roce 2010 zaznamenal 

vítězství na jedné z nejprestižnějších zaoceánských soutěží Hiton Head International Piano Competition, 

součástí ceny bylo i vystoupení v newyorské Carnegie Hall. V lednu 2012 doplnil sbírku svých úspěchů 

o vítězství v největší klavírní soutěži na africkém kontinentu, UNISA Vodacom International Piano 

Competition v Pretorii. Kromě první ceny získal také Velkou Cenu poroty a čtyři zvláštní ceny. 

Dosud vydal čtyři CD a v současné době pobývá v USA, kde navštěvuje prestižní hudební školu. 

Vstupenky v ceně  80 Kč a 50 Kč (mládež, senioři) si lze zakoupit, případně rezervovat ve Vile Doris, 

P. Konupčík, tel.č. 583 214 212, 731 610 037, konupcik@doris.cz. 
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Sedánky pro mamky

Výtvarné tvoření pro ženy každého věku, informace 

Eva Pšenčíková, tel.č. 583 285 624, 731 186 053, 

psencikova@doris.cz.  Cena 60 Kč

Středa 20. června od 17.30 do 20 hodin v AT na „K“

Cínovaný šperk s minerály nebo spékaným sklem

Vyzkoušíte si pokročilejší techniku cínování; vyrobíte si 

letovaný šperk s kabošonem z minerálu nebo spékané-

ho skla dle vlastního návrhu. V ceně kurzu je zahrnut 

materiál a zapůjčení základních pracovních pomůcek; 

počet osob: max. 6. Přihlášky do 15.6., informace 

Zuzana Vavrušová, tel.č. 583 285 624, 731 610 039, 

vavrusova@doris.cz.  Cena 300 Kč

Bližší informace k akcím: DDM Vila Doris 17. listopa-

du 2, Šumperk 787 01: tel.č. 583 214 212, 583 214 213, 

583 214 214, Komín - Komenského 9, Šumperk: tel.č. 

583 285 943 (DVPP), 583 283 327 (I- téčko: IT), 

583 285 624 (Artedílna: AD + Mateřské centrum 

Komínkov: MC), 583 285 623 (Ateliér: AT), recepce 

583 283 481, e-mail: vila@doris.cz, http://www.doris.cz

Kino Oko

OKRESNÍ PŘEBOR 

Pátek 1., sobota 2. a neděle 3. června jen v 18.00 hodin

ČR, 2012, 104 minuty, komedie, od 12 let

Děj fi lmu se odehrává v časovém období, které těsně předchází začátku populárního televizního seriálu 

Okresní přebor. Zatímco v seriálu se legendární trenér s licencí Josef Hnátek vyskytuje pouze jako popel 

rozprášený na houslickém hřišti, tvůrci celovečerního fi lmu rozšířili mytologii fotbalového oddílu Slavoj 

Houslice právě o jeho postavu. Hlavní roli svérázného fotbalového trenéra, který by neváhal pro fotbal 

i zemřít, hraje Miroslav Krobot, dále hrají oblíbení hrdinové televizního seriálu Ondřej Vetchý, Luděk 

Sobota, David Novotný, Leoš Noha, Jaroslava Pokorná, Jan Hartl, Jaroslav Plesl a další. Režie Jan Pruši-

novský.   Vstupné 100 Kč 

ŠMOULOVÉ 3D  Hrajeme pro děti 3D

Sobota 2. června jen v 16.00 hodin

USA, Belgie, 2011, 109 minut, rodinná dobrodružná komedie v českém znění

Připravte se na modrý nálet! Repríza jednoho z nejúspěšnějších loňských fi lmů pro děti jako dárek ke Dni 

dětí. Nejmenším dětem poskytneme 3D dětské brýle. 

Vstupné zdarma - děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk.

DIKTÁTOR

Pátek 1., sobota 2. a neděle 3. června jen ve 20.00 hodin, pondělí 4. června jen v 19.30 hodin

USA, 2012, 105 minut, komedie, od 15 let, titulky

Jmenuje se Aladdin a od smrti Kim Čong Ila je považován za posledního mohykána mezi diktátory. 

Komik a mystifi kátor Sacha Baron Cohen si po kazašském Boratovi a rakouském Brunovi navlékl mužný 

plnovous a spolu s ním masku neomezeného vládce zemičky jménem Wadiya, kterou chce ze všech sil 

zachránit před demokracií…  Přestože i tento Cohenův fi lm režíroval tvůrce Borata a Bruna Larry Char-

les, Diktátor se od obou výrazně liší. Nepohrává si totiž s dokumentárním stylem vyprávění, ale naplno 

přiznává, že jde o vyfabulovaný příběh o tom, že i krutovládci můžou být v soukromí velmi milí lidé. To 

ostatně letos dokázal i Aladdin, který na oscarové show rozsypal ostatky Kim Čong Ila, čímž obětavě splnil 

jeho poslední přání…  Vstupné 90 Kč
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SNĚHURKA A LOVEC

Pondělí 4., úterý 5. a středa 6. června jen v 17.00 hodin

USA, 2012, 126 minut, dobrodružný, fantasy, mládeži přístupný, české znění

Pohádka skončila! Zapomeňte na Sněhurku, jejímuž líbeznému zpěvu v legendární disneyovce naslouchá 

celá příroda. V téhle verzi křehká princezna neváhá vlézt do brnění a na zlou macechu vyrazit s mečem 

v ruce. Sněhurka a lovec je výpravnou dobrodružnou fantasy, která možná paradoxně odpovídá původní 

verzi bratří Grimmů víc než Disneyho fi lm. Alespoň to tvrdí její režisér Rupert Sanders. V roli zlé královny 

Charlize Th eronová, Sněhurku ztvárnila Kristen Stewartová.  Vstupné 90 Kč  

ŽELEZNÁ LADY

Úterý 5. a středa 6. června jen v 19.30 hodin

Velká Británie, 2011, 105 minut, životopisné drama, od 12 let, titulky

Poutavý životopisný fi lm o nejvýznamnější političce 20. století Margaret Th atcherové, všestranné a neoby-

čejné ženě, která dokázala, že vysoká politika není jen výsadou mužů. V hlavní roli Meryl Streepová, která 

získala za tuto roli Oscara, režie Phyllida Lloydová (Mamma Mia).  Vstupné 90 Kč

TADY HLÍDÁM JÁ

Čtvrtek 7. června jen v 17.45 hodin, pátek 8., sobota 9., neděle 10. a pondělí 11. června v 17.30 a ve 

20.00 hodin, úterý 12. a středa 13. června jen v 17.30 hodin

ČR, 2012, 110 minut, rodinná komedie

Komik a mystifi kátor Sacha Baron Cohen si po kazašském Boratovi a rakouském Brunovi navlékl mužný plno-

vous a s ním masku neomezeného vládce zemičky jménem Wadiya.
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Letní rodinná komedie o tom, jak vám zvíře změní život… k lepšímu. Hlavními hrdiny jsou osmiletá Kačen-

ka a pejsek Hugo, který je jejím kamarádem, ochráncem a v neposlední řadě i příčinou komických situací, 

o které v jejich rodině není nouze. Hrají Veronika Divišová, Jitka Ježková, Lukáš Vaculík, Vladimír Javorský, 

Simona Stašová, Pavel Nový, Iva Pazderková, Ester Kočičková a další. Režie Juraj Šajmovič.  Vstupné 100 Kč

VĚRA 68  Artvečer - Filmový klub

Čtvrtek 7. června jen ve 20.00 hodin

ČR, 2012, 90 minut, mládeži přístupný

Sto čtyřicet medailí, z toho sedm zlatých a čtyři stříbrné olympijské, pasovaly gymnastku Věru Čáslav-

skou na nejúspěšnější československou sportovkyni všech dob. Celovečerní dokument režisérky Olgy 

Sommerové zachycuje osud Věry Čáslavské, který je zároveň zrcadlem československé historie a jedineč-

ným fenoménem v historii českého národa. Účinkují Věra Čáslavská, Václav Havel, Dana Zátopková 

a další.  Vstupné 85 Kč, členové FK 75 Kč

AVENGERS

Úterý 12. a středa 13. června jen ve 20.00 hodin

USA, 2012, 137 minut, akční, dobrodružný, od 12 let, české znění

Marvel Studios uvádí super hrdinský tým Avengers, ve kterém se představí ikoničtí super hrdinové - Iron 

Man, Neuvěřitelný Hulk, Th or, Captain America, Hawkeye a Black Widow. Když se objeví nečekaný 

nepřítel, který ohrožuje světovou bezpečnost, Nick Fury, ředitel mezinárodní mírové agentury, známé 

také jako S.H.I.E.L.D., zjistí, že potřebuje tým, který by odvrátil světovou katastrofu. Začíná provádět 

nábor po celém světě… Avengers, které představují Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruff alo, Chris 

Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner a Samuel L. Jackson a které režíruje Joss Whedon, jsou 

založeni na stále populární stejnojmenné knižní sérii marvelovských komiksů, která byla poprvé vydána 

v roce 1963 a od té doby se stala kultovní záležitostí.  Vstupné 90 Kč

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ  Hrajeme pro děti

Sobota 9. a neděle 10. června jen v 15.30 hodin

USA, Nový Zéland, Belgie 2011, 106 minut, rodinný dobrodružný fi lm v českém znění 

Film inspirovaný po celém světě oblíbenými příhodami výjimečně zvídavého mladého reportéra Tintina 

a jeho věrného psího společníka Filuty. Ti společně narazí na model lodi, který v sobě ukrývá nebezpečné 

tajemství… Jeden z nejpopulárnějších komiksů všech dob se dostal na plátna kin pod režijním vedením 

Stevena Spielberga.  Vstupné 80 Kč

MADAGASKAR 3 3D  Hrajeme pro děti 3D

Čtvrtek 14. a pátek 15. června jen v 16.00 hodin, sobota 16. a neděle 17. června v 10.00 a v 16.00 hodin, 

pondělí 18., úterý 19. a středa 20. června jen v 16.30 hodin

USA, 2012, 92 minuty, rodinná animovaná komedie v českém znění

Třetí pokračování populárního snímku Madagaskar, ve kterém se setkáme opět s našimi známými hrdiny, 

kterými jsou lev Alex, zebra Marty, žirafa Melman a hrošice Glorie. Všichni v prvním díle utekli ze ZOO 

v New Yorku a vydali se na cestu na Madagaskar. Ve druhém díle se chtěli vrátit zpět do Ameriky, ale 

místo toho skončili v Africe. V tomto pokračování jsou stále na africkém kontinentu a nepřestávají doufat 

v návrat domů. Na své cestě však narazí na pojízdný cirkus a výsledkem je parádní zábavná jízda...  

 Vstupné 150 Kč
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V sobotu 16.6. a v neděli 17.6. v 10.00 hodin dopoledne Vám nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro 

rodiče a jejich děti ve věku do 12 let, kteří navštíví kino společně, je 120 Kč na osobu. Za fi nanční 

dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk. 

PROMETHEUS 3D  3D

Čtvrtek 14. června jen v 18.00 hodin, pátek 15., sobota 16. a neděle 17. června v 18.00 a ve 20.30 hodin

USA, 2012, 124 minuty, akční drama, horor, od 12 let, titulky 

Ridley Scott, režisér fi lmů „Vetřelec“ a „Blade Runner“, se vrací s žánrem, ke kterému pomáhal psát 

pravidla. V Prometheovi stvořil další výjimečný svět, v němž napínavé pátrání po kořenech naší civilizace 

na planetě Zemi zavede skupinu průzkumníků až do neprobádaných koutů vesmíru. Právě tady budou 

muset svést děsivou bitvu za záchranu a budoucnost lidské rasy. Filmový hit letošního léta. Hrají Noomi 

Rapaceová, Charlize Th eronová, Patrick Wilson, Michael Fassbender a další.  Vstupné 160 Kč

MÁME PAPEŽE!  Artvečer-Filmový klub

Čtvrtek 14. června jen ve 20.30 hodin

Itálie, Francie 2011, 104 minuty, od 12 let, titulky

Svěží komedie o právě zvoleném  papeži, který se odmítá ujmout své funkce… Citlivý snímek oceňo-

vaného italského fi lmového tvůrce Nanniho Morettiho je založen na slovním humoru a inteligentních 

dialozích. Nabízí nevšední pohled do zákulisí papežské volby, která se odehrává v atraktivních prostorách 

suverénního městského státu ukrytého za zdmi uvnitř Říma. V hlavní roli papeže Michel Piccoli, v roli 

jeho psychiatra Nanni Moretti.  Vstupné 85 Kč, členové FK 75 Kč

MUŽI V ČERNÉM 3

Pondělí 18., úterý 19. a středa 20. června v 18.30 a ve 20.30 hodin, čtvrtek 21. června jen v 17.30 hodin

USA, 2012, 104 minut, akční sci-fi  komedie, mládeži přístupný, české znění

Třetí pokračování populárního snímku Madagaskar uvádí kino Oko v červnu hned několikrát.
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Muži v černém 3 - agenti J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones) - jsou zpět... opět včas. Během svých 15 let 

s Muži v černém viděl spoustu nevysvětlitelných věcí, ale nic, ani mimozemšťané, ho nedokáže tak zmást jako 

jeho sarkastický, tajnůstkářský partner. Ale když je život agenta K a osud planety v ohrožení, musí agent J cestovat 

v čase zpět do minulosti, aby dal vše do pořádku. J objeví, že existují tajemství o vesmíru, o kterých mu K nikdy 

neřekl… Dále hrají Josh Brolin, Alice Eve, Lady Gaga, Ema Th ompson a další.  Vstupné 90 Kč

ROZCHOD NADERA A SIMIN  Artvečer-Filmový klub

Čtvrtek 21. června jen ve 20.00 hodin

Írán, 2011, 120 minut, mládeži přístupný, titulky

Strhující manželské drama ze současného Iránu ukazuje, jak fatálně mohou být lidské osudy a rodinné vztahy 

ovlivněny společenskými předsudky a přísným právním systémem. Manželská dvojice Nader a Simin čelí život-

nímu rozhodnutí, které ovlivní nejen jejich vztah, ale především budoucnost jejich dcery Termeh. Svobodný život 

jí mohou zajistit jedině tak, že odejdou z Íránu… Rozchod Nadera a Simin, jednoznačný vítěz Berlinale 2011, 

obdržel Zlatý glóbus a Oscara za nejlepší zahraniční fi lm. Vstupné 85 Kč, členové FK 75 Kč

MADAGASKAR 3  Hrajeme pro děti

Pátek 22., sobota 23. a neděle 24. června jen v 15.45 hodin

USA, 2012, 92 minuty, rodinná animovaná komedie v českém znění

Třetí pokračování populárního snímku Madagaskar, ve kterém se setkáme opět s našimi známými hrdiny, 

kterými jsou lev Alex, zebra Marty, žirafa Melman a hrošice Glorie. Všichni v prvním díle utekli ze ZOO 

Muži v černém  - agenti J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones) - jsou zpět... opět včas.
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v New Yorku a vydali se na cestu na Madagaskar. Ve druhém díle se chtěli vrátit zpět do Ameriky, ale místo 

toho skončili v Africe. V tomto pokračování jsou stále na africkém kontinentu a nepřestávají doufat v ná-

vrat domů. Na své cestě však narazí na pojízdný cirkus a výsledkem je parádní zábavná jízda...  Projekce ve 

formátu 2D bez použití 3D brýlí.   Vstupné 100 Kč

V neděli 24.6. v 15.45 hodin Vám nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro rodiče a jejich děti ve věku 

do 12 let, kteří navštíví kino společně, je 80 Kč na osobu. Za fi nanční dar děkujeme fi rmě SHM, 

s.r.o., Šumperk. 

SNĚHURKA A LOVEC

Pátek 22., sobota 23. a neděle 24. června jen v 17.30 hodin

USA, 2012, 126 minut, dobrodružný, fantasy, mládeži přístupný, české znění

Pohádka skončila! Zapomeňte na Sněhurku, jejímuž líbeznému zpěvu v legendární disneyovce naslouchá 

celá příroda. V téhle verzi křehká princezna neváhá vlézt do brnění a na zlou macechu vyrazit s mečem 

v ruce. Sněhurka a lovec je výpravnou dobrodružnou fantasy, která možná paradoxně odpovídá původní 

verzi bratří Grimmů víc než Disneyho fi lm. Alespoň to tvrdí její režisér Rupert Sanders. V roli zlé královny 

Charlize Th eronová, Sněhurku ztvárnila Kristen Stewartová.  Vstupné 90 Kč

MUŽI V ČERNÉM 3 3D  3D

Pátek 22., sobota 23. a neděle 24. června jen ve 20.00 hodin

USA, 2012, 104 minuty, akční sci-fi  komedie, mládeži přístupný, české znění

Muži v černém 3 - agenti J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones) - jsou zpět... opět včas. Během svých 15 let 

Sněhurka a lovec je výpravnou dobrodružnou fantasy, zlou královnu v ní hraje Charlize Th eronová.
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KINO OKO

s Muži v černém viděl spoustu nevysvětlitelných věcí, ale nic, ani mimozemšťané, ho nedokáže tak zmást jako 

jeho sarkastický, tajnůstkářský partner. Ale když je život agenta K a osud planety v ohrožení, musí agent J cestovat 

v čase zpět do minulosti, aby dal vše do pořádku. J objeví, že existují tajemství o vesmíru, o kterých mu K nikdy 

neřekl… Dále hrají Josh Brolin, Alice Eve, Lady Gaga, Ema Th ompson a další.  Vstupné 150 Kč

NĚŽNOST

Pondělí 25. a úterý 26. června jen v 17.45 hodin, středa 27. června jen ve 20.00 hodin

Francie, 2011, 108 minut, romantická komedie, mládeži přístupný, titulky

O lásce, osudu a dalších něžnostech. Audrey Tatou v hlavní roli křehkého, poetického i humorného sním-

ku o jedinečnosti lásky i o osobním znovuzrození. Natočeno podle stejnojmenného bestselleru Davida 

Foenkinose.  Vstupné 90 Kč

PROMETHEUS

Pondělí 25. a úterý 26. června jen ve 20.00 hodin, středa 27. června jen v 17.30 hodin

USA, 2012, 124 minuty, akční drama, horor, od 12 let, titulky 

Ridley Scott, režisér fi lmů „Vetřelec“ a „Blade Runner“, se vrací s žánrem, ke kterému pomáhal psát 

pravidla. V Prometheovi stvořil další výjimečný svět, v němž napínavé pátrání po kořenech naší civilizace 

na planetě Zemi zavede skupinu průzkumníků až do neprobádaných koutů vesmíru. Právě tady budou 

muset svést děsivou bitvu za záchranu a budoucnost lidské rasy. Filmový hit letošního léta. Hrají Noomi 

Rapaceová, Charlize Th eronová, Patrick Wilson, Michael Fassbender a další.  Vstupné 100 Kč 

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU 3D  3D

Čtvrtek 28. a pátek 29. června v 17.00 a v 19.00 hodin, sobota 30. června a neděle 1. července v 10.00, 

17.00 a v 19.00 hodin, pondělí 2., úterý 3., středa 4., čtvrtek 5., pátek 6., sobota 7. a neděle 8. července 

v 17.00 a v 19.00 hodin

USA, 2012, 94 minuty, animovaná komedie, rodinný fi lm v českém znění

Pokračování slavného snímku Doba ledová nás zavede přibližně do doby před 200 miliony let, kdy exis-

toval jeden veliký kontinent, kterému se říkalo Pangea. Tento superkontinent, který existoval v paleozoiku 

a mezozoiku, se právě přibližně v té době rozdělil na menší kontinenty, které jsou podobné těm dnešním. 

Autoři si tohle rozdělení vysvětlují tak, že za všechno může chamtivá veverka, která neustále sbírá své oříš-

ky…  Vstupné 150 Kč

V sobotu 30.6. a v neděli 1.7. v 10.00 hodin dopoledne Vám nabízíme rodinnou slevu: Vstupné pro 

rodiče a jejich děti ve věku do 15 let, kteří navštíví kino společně, je 120 Kč na osobu. Za fi nanční 

dar děkujeme fi rmě SHM, s.r.o., Šumperk. 

   

Připravujeme na červenec: Amazing Spider-Man, Titanic 3D, Nedotknutelní, Dont Stop, Černobylské deníky, 

Polski fi lm, Abraham Lincoln: Lovec upírů, Temný rytíř povstal, Tomorrow Will Be Better, Líbáš jako ďábel a další. 

Filmový klub: Tady to musí být, Zatímco spíš

Změna programu vyhrazena. Program kina také na www.kinosumperk.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Ozvučení kina - DOLBY DIGITAL EX - sedmikanálový zvuk v digitální kvalitě pro dokonalý prosto-

rový vjem, samostatný basový kanál 1000 W. DIGITÁLNÍ 3D KINO PODLE STANDARDU DCI. 

Předprodej vstupenek: pondělí až pátek od 14.00 hodin, sobota a neděle hodinu před začátkem prvního 

představení. Vstupenky na všechna červnová představení jsou v prodeji od 1. června 2012.



tvrtek 7. 6. tvrtek 7. 6. Vražda ing. ertaVražda ing. erta
v 21.00 hod. „Jaká p íjemná husí k že, když vás miluje kru ák.“
 P tirozm rný gastronomicko-divadelní zážitek.
 Kabaret Špa ek BrnoKabaret Špa ek Brno        

Pátek 8. 6. Pátek 8. 6. Sabina, Smetana, Czernecki                        
v 21.00 hod. Prodaná nev sta Prodaná nev sta 
 aneb Naše cesta aneb Naše cesta
  „Pro  bychom se net šili?“  Komediální zp vohra
 Divadlo Šumperk Divadlo Šumperk                                 

Sobota 9. 6. Sobota 9. 6. David Drábek         
v 21.00 hod. D v átko s mozkemD v átko s mozkem
 Jemn  destilovaný horor
 Malé vinohradské divadlo PrahaMalé vinohradské divadlo Praha

Ned le 10. 6. Ned le 10. 6. Milan Šotek       
v 21.00 hod. Nemravná píseNemravná píse
  Pásmo z text  kabaretu ervená sedma (1907–1922)
 Moravské divadlo OlomoucMoravské divadlo Olomouc

Divadlo Šumperk a D m kultury Šumperk po ádajíDivadlo Šumperk a D m kultury Šumperk po ádají
19. ro ník festivalu profesionálních divadel19. ro ník festivalu profesionálních divadel

DIVADLO V PARKUDIVADLO V PARKU
ve dnech 7. 6. – 10. 6. 2012ve dnech 7. 6. – 10. 6. 2012

na letní scén  v Sadech 1. máje

Za  nan ní podpory M sta Šumperk.Za  nan ní podpory M sta Šumperk.
P edprodej vstupenek v pokladn  divadla, nebo 1 hodinu p ed p edstavením. Info: www.divadlosumperk.czwww.divadlosumperk.cz

Za nep íznivého po así vás zveme do budovy Divadla Šumperk.

Vstupné na jednotlivá p edstavení 100,- KVstupné na jednotlivá p edstavení 100,- K




